Im więcej świętych w niebie,
tym mniej świętości na ziemi.

Niemodlitwa *
Pewnie myślisz że masz na mnie lepszy pomysł
że mam tutaj wszystko czego mi potrzeba
że jest tyle możliwości i sposobów
by o własnych siłach sięgnąć aż do nieba
Nie pomagasz mi rozumiem Twoja wola
ale proszę staraj mi się nie przeszkadzać
jest już późno zmęczył mnie dzisiejszy zamęt
wybacz Panie nie chce mi się z Tobą gadać
Odbierasz – nie pytasz czy wolno
odbierasz po jednym kolorze
odbierasz nie mówisz dlaczego
odbierasz bo chcesz bo możesz
Odbierasz muzykę i słowa
resztę światełek na niebie
codziennie odbierasz nadzieję
i miłość i wiarę – tę w Ciebie
Pewnie z góry nawet tego nie dostrzegasz
że tu wszystko pogmatwane pokręcone
że świat cały w swym obłędzie się pogubił
i wciąż biegnie z każdą chwilą w głupszą stronę
A Ty siedzisz na obłoku z aniołami
pewnie i szklaneczkę wina trzymasz w dłoni
a ja tutaj nie mam siły by wciąż walczyć
i sił nie mam nawet na to by się bronić
Z kapliczek z ikon z ołtarzy
zawsze z daleka z wysoka
spoglądasz surowo wyniośle…
Tak się nie patrzy gdy się kocha.

* Z repertuaru Doroty Stalińskiej oraz Lidii Stanisławskiej





Wpadłem tu *

Zanim czas posrebrzy włosy *

Wpadłem tu
dziś właśnie na mnie przyszła kolej
stoję w drzwiach
a wy siedzicie już przy stole
jestem tu
więc powitajcie mnie brawami
zróbcie mi
choć trochę miejsca między wami

Nie udało mi się życie
chociaż nawet się starałem
nowe dni z rąk wypadały
nim poprzednie pozbierałem

Wpadłem tu
bez żadnych planów tak przypadkiem
kasę mam –
zaraz dorzucę się na składkę
będę was
zabawiać mymi kantyczkami
chciejcie mnie
wysłuchać między toastami
Wpadłem tu
by zadać tylko kilka pytań
mówcie mi
co tam w szerokim świecie słychać
dajcie pić
najlepiej dużo czarnej kawy
całą noc
z wami dziś chcę się dobrze bawić

Wciąż po bruzdach po zakrętach
jakby na złamanym kole
rzadko gdzieś w połowie szczytu
częściej tuż na samym dole
Może kiedyś zanim czas posrebrzy włosy
nim złudzenia porozwiewa czarna jesień
wszystko wreszcie tak po prostu się ułoży
ciepły sierpień ciepłe chwile mi przyniesie
Może wtedy przyjdziesz do mnie tak pod wieczór
nic nie mówiąc dasz mi wiarę i nadzieję
odnajdziemy siebie gdzieś pod innym niebem
i czymś więcej będziesz dla mnie niż marzeniem
Nie udała mi się miłość
ani pierwsza ani czwarta
każda głupia i zazdrosna
diabła warta i niewarta
Przychodziła w środku nocy
wymykała się przez okno
była pustką która tylko
wypełniała mą samotność

Wpadłem tu
by się zachwycić kolorami
by się śmiać
a jeśli trzeba – płakać z wami
jutro ktoś
zajmie me miejsce już o świcie
wpadłem tu
na jedno małe zwykłe życie.

Może kiedyś zanim czas posrebrzy włosy…

* Z repertuaru Krystyny Prońko



* Z repertuaru Jarosława Jara Chojnackiego



Wszechświaty
Dziwisz się gdy wspominam o skrzydlatych koniach
bezwiednie mijasz czakry i ciała astralne
zmieniasz temat gdy mówię o wesołych duszkach
co mieszkają na tęczy i w zorzy polarnej
Nie wiesz że Perseidy spełniają życzenia
i nigdy nie chcesz wiedzieć co mówi kabała
nie żal ci że minęła epoka sterowców
i zacisznych miasteczek w kolorach Chagalla
Anioły to dla ciebie kukiełki w jasełkach
zaś psalmy są zaledwie niedzielną modlitwą…
Jesteśmy jak wszechświaty które są tuż obok
lecz choćby trwały wieczność to się nie przenikną.





Pomarańcze w Jeruzalem *
To miało być tylko na chwilę
zwyczajny przystanek w podróży
rozmowa w dworcowej kafejce
ot tak by się czas nam nie dłużył
Był wieczór i każde z nas gnało
daleko gdzieś tam do swych domów
i nagle czas stanął zdumiony
a świat pobiegł szybko do przodu
Pomarańcze w Jeruzalem
miały ciepły zapach zmierzchu
a my w sobie zasłuchani
w hoteliku na przedmieściu

Później było krótkie: Żegnaj
a po chwili zrozumiałem
że bez ciebie już nie umiem…
zimno było w Jeruzalem
Biegłem cały pogubiony
ponad ziemią ponad niebem
uciekałem… uciekałem
i od ciebie i od siebie
Czas zaciera tamte chwile
z każdym dniem jesteśmy dalej…
Może kiedyś cię odnajdę
na uliczkach Jeruzalem?

Zaskoczeni że tak nagle
że we dwoje gdzieś w nieznane
twoje oczy były wtedy
tak cudownie niekochane
Wszystko było takie proste:
każdy uśmiech każde słowo…
po raz pierwszy od tak dawna
byłem sobą tylko sobą

Z Plejad… *

Stary landszaft zapach wosku
a na oknie kilka kwiatów…
twoje dłonie były wtedy
jak przeczucie innych światów

Pośród samotnych i bezsennych długich nocy
pośród poranków bez nadziei i znaczenia
ujrzałem w deszczu twoje oczy rozmarzone
i pomyślałem: pewnie wiatr cię przywiał z Plejad

To miało być tylko na chwilę
i miało przeminąć bez echa
bo gdzieś tam za górą za morzem
na ciebie i na mnie ktoś czekał

Tylko dla ciebie poukładam świat na nowo
oszukam serce które w miłość już nie wierzy
pobiegnę z tobą gdzie codzienność niecodzienna
w jesiennym pyle znajdę nawet przebiśniegi

I nagle głos jakiś powiedział
że czasu niewiele zostało
a ja – rozmarzony – wciąż miałem
i nocy i ciebie za mało

Tylko dla ciebie już się nigdy nie pogubię
nie minę ludzi których zwykle co dzień mijam
pokocham bogów których dawno zapomniałem
zrobię co zechcesz… Może nawet czas zatrzymam?

Pomarańcze w Jeruzalem
nagle miały smak agrestu
w głowie czułem tylko zamęt
dzień się budził na przedmieściu

Tylko dla ciebie będą tańczyć Eurydyki
a Orfeusze bossa novy będą śpiewać
pójdziemy razem dalej niż na koniec świata
i tam znajdziemy rąbek prawdziwego nieba.

* Z repertuaru Jarosława Jara Chojnackiego
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* Z repertuaru Bartosza Figurskiego
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Pojedźmy
Pojedźmy choć raz jeszcze do tych miejsc kochanych
których ani na chwilę czas nie odczarował
gdzie zapomniane porty pośród sennych klifów
samotne wrzosowiska i liliowe morza
Gdzie katedry z maskami o celtyckich rysach
każda będąca kluczem do Świętego Graala
roztańczone zaułki knajpki muzykanci…
jarmarki pełne cudów jakby od Cézanne`a
Niech nam w głowach zakręcą wszystkie lunaparki
magicy z rękawami pełnymi tajemnic
odnajdźmy choćby resztkę marzeń najdawniejszych
zbyt śmiałych zbyt szalonych by się mogły spełnić
W znajomej kawiarence tej na starym rynku
w pachnącej kardamonem przedwieczornej ciszy
uwierzmy że już nigdy nie zgubimy siebie
i rozmawiajmy szeptem nareszcie o niczym
A później jedźmy dalej za najdalsze morza
na wyspy herbaciane na nieznane ścieżki
gdzie domy z malachitu w wiszących ogrodach
i ludzie mniej pochmurni i o sercach większych
Gdzie stare wehikuły jak gwiezdne bolidy
a na niebie sterowce lekkie jak dmuchawce
gdzie zegary potrafią czas tylko odliczać…
Jedźmy tam. I zostańmy. Najlepiej na zawsze.
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Nie znalazłem

Przylądek lepszej nadziei *

Nie znalazłem złotych krain szklanych domów
których nie opuszcza wiara i nadzieja
nie widziałem szmaragdowych oceanów
wysp szczęśliwych gdzie spełniają się marzenia

Niech ten dzień się nigdy nie kończy
więcej nic nie musi się zdarzyć
wszystko jest już dopowiedziane
nie musimy o niczym marzyć

Nie spotkałem wielkich władców z mężnym sercem
którzy by się nie lękali przeznaczenia
nie słyszałem by żebrakom i pechowcom
los dopisał trochę lepsze zakończenia

Ten dzień sam się dziś zaczarował
nawet czas zapomniał że biegnie
ciepłe wydmy morza ocean
jutro… jutro jest niepotrzebne

Nie odkryłem miejsc niezwykłych na tej ziemi
w których czas by choćby trochę wolniej płynął
nie znalazłem ani gajów ani świątyń
gdzie bogowie razem z ludźmi piją wino

Dziś mamy tylko dla siebie
Przylądek Lepszej Nadziei
i więcej słońca na niebie
i więcej nieba na ziemi

Nie widziałem dobrookich czarodziejów
którzy gestem zamieniają czarne w białe
wielkich mędrców co nie znają samotności
nie spotkałem. Ale może źle szukałem?

Chodzimy ot tak bez celu
gonimy mewy i żagle
i tak mi trudno uwierzyć
że to się dzieje naprawdę
Niech ten dzień się nigdy nie kończy
wszystkie szczęścia wciąż są przed nami
kiedy jutro zmieni się w dzisiaj
nie będziemy już tacy sami
Dni wyblakną i spowszednieją
później my zmienimy się w cienie
z naszych małych – wielkich radości
pozostanie ledwie wspomnienie
Dziś mamy tylko dla siebie…

* Z repertuaru Danuty Błażejczyk
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Liliowa *
Z zielonym słońcem w kapeluszu
w bladoróżowym oceanie
liliowa pani z parasolką
kołysze się w katamaranie
Z tomikiem wierszy turkusowych
z bukietem marzeń gdzieś nad głową
popija koktajl poziomkowy
i skubie chałwę pistacjową
A dookoła się kołyszą
archipelagi sezamowe
wiatr niesie szepty i zapachy
tęskne jak wino rumiankowe
Z zielonym słońcem w kapeluszu
lekko kołysze się na fali
a w dali statki i żaglowce
ruszają do dalekich krain
I ona także kiedyś kiedyś
otuli się wieczorną bryzą
i bez bagażu i bez wspomnień
wyruszy w podróż za horyzont
Tymczasem wraca znów do domu
gdzie z nikim nie zamieni słowa
i wchodzi w popielaty pejzaż
i nie przestaje być liliowa.

* Z repertuaru Małgorzaty Dudy-Kozery
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Evele *
Skąd ten smutek w twych oczach
co się stało Evele…
przecież on jest tuż obok
wkrótce wasze wesele
Spójrz dziewczyny z zazdrością
ciągle na was zerkają
on ma oczy cudowne
ty wyglądasz jak anioł
Czy pamiętasz te chwile
z naszych lat najzieleńszych
świat nam drogi otwierał
i prowadził nas księżyc

Albo może przeczuwasz
że codzienność nadejdzie
i że dni tak beztroskich
już w twym życiu nie będzie
Może serce ci mówi
że z nim będzie niełatwo
że on znudzi się tobą
tak jak starą zabawką
Albo może dziś nocą
przeczytałaś na niebie
że to wszystko pomyłka
że on nie jest dla ciebie
Evele Evele…

O welonie weselnym
marzyłyśmy po nocach
powiedz więc co się stało
skąd ten smutek w twych oczach?
Evele Evele
to twój szczęśliwy dzień
lecz proszę powiedz mi
czy chcesz być z nim czy nie?

z czasem…
z czasem każda poezja
zamienia się w prozę
główne role się stają
zwykłym epizodem
miłości (te do śmierci)
tylko przygodami
wielkie życiowe szanse
ledwie okazjami
dramaty – co najwyżej –
nostalgicznym smutkiem
lodowate: odchodzę
kostką lodu w wódce
smokingowe night cluby
kolekcją tandety
złoto amber purpura
kolorem z palety
lata wyczekiwania
małym strzępkiem życia
bóg honor i ojczyzna
czekiem bez pokrycia
aleja gwiazd
zwyczajną przeludnioną drogą
i nawet my po latach nie jesteśmy sobą

Jest zawsze tyle dróg
i tyle nowych szans
więc jeśli rzucisz go
niech ci nie będzie żal
Evele Evele
niech ci nie wmówi nikt
że szczęście możesz mieć
jeżeli będziesz z nim
Wypiję toast dziś
za twój szczęśliwy los
czy będziesz z nim czy nie –
mazeł tow
Może smutno ci dzisiaj
że zostawiasz za sobą
nasze plany szalone
i marzenia i młodość
* Z repertuaru Dominiki Zachman
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Sierpniowe chmury
Sierpniowe chmury są inne:
smocze bezowe wrzosowe
w ich miąższu drzemie leniwie
lato do końca spełnione
Jest w nich apetyt na wiśnie
na ciepłą jesień nadzieje
cień żaden ich nie zachmurzy
i byle wiatr nie rozwieje
Nie wiedzą: skąd gdzie i po co
nie biorą nic na poważnie
pytania sensy nonsensy
są dla nich wreszcie nieważne
Niczym ostatnie dmuchawce
w ciszy słonecznych ogrodów
płyną w swą podróż ostatnią
do Krain Przedwiecznych Lodów.
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Grajek ze Starówki

Wieczór w La Rochelle

Jak kłębek kurzu w obskurnym zaułku
z twarzą schowaną w wieczornych półcieniach
w ręku gitara ta sama co zawsze
nad głową gwiazdy nad nimi marzenia

O zmierzchu deptak się ożywia
śmiechy mieszają się z muzyką
tytoń się plącze z morską bryzą
a ryby z grilla z arabicą

W puszce garść monet rzuconych na szczęście
(bo nie wystarczy ich na nic innego)
głosem ochrypłym zmęczonym tęsknotą
śpiewasz balladę balladę dla niego

Dziewczyny w ciuchach z second handu
każda rozgląda się za księciem
który pokocha w świat zabierze
lub – choćby – pił i bił nie będzie

Te oczy chabrowo-migdałowe
dlaczego tak je kochasz – nie rozumiesz
te usta wilgotne niecierpliwe
żyć bez nich od dawna już nie umiesz

Chłopaki niby obojętnie
prężą tęczowe tatuaże
piją jabłecznik palą jointy
może do świtu coś się zdarzy?

Te oczy… gdzie spojrzysz wciąż je widzisz
i wszystko ci jego przypomina
że przyjdzie że powie że cię kocha
to tylko przy życiu wciąż cię trzyma

Goście z Maghrebu i Orientu
w uśmiechach złoto-hebanowych
sprzedają paski i paciorki
życie chcą sobie tu ułożyć

On nie przychodzi dziś pewnie nie przyjdzie
może tą waszą miłością się znudził
może z kimś innym odnalazł swe szczęścia
a może tylko na chwilę się zgubił?

Dilerzy kurwy i złodzieje
w bramach czekają na okazję
i marzą o tym by stąd uciec
a choćby i do Buenos Aires

Noc już rozwiesza gazowe latarnie
z każdym kwadransem odchodzi nadzieja
i jeszcze jedna ostatnia ballada…
i znów samotność… i skarga do nieba

Psy włóczą się po tanich barach
patrzą na twarze przy stolikach
i chcą przybłąkać się do kogoś
na resztę swego psiego życia.

Te oczy bezczelne i zuchwałe
dlaczego tak je kochasz – nie rozumiesz
te usta niewdzięczne i kłamliwe
żyć bez nich od dawna już nie umiesz
Te oczy… gdzie spojrzysz wciąż je widzisz
i wszystko ci jego przypomina
że przyjdzie że skłamie że cię kocha
to tylko przy życiu wciąż cię trzyma.

22

23

Maria z Toledo
Maria Luiza siedzi w oknie
spogląda w wieczór lawendowy
i śpiewa pieśni o młodości
której już prawie nie pamięta
i o mężczyznach których cienie
przychodzą nocą do jej łóżka
a ona dotknąć ich nie umie
bo palce przez nich przesiąkają
i tak jak kiedyś tak i teraz
są jak marzenie nieuchwytni
Maria Luiza siedzi w oknie
i śpiewa pieśni o miłości.
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Posłuchaj życie *

Przegadajmy tę noc *

I znowu pustka w czterech ścianach
rozpacz przychodzi znów o świcie
już chyba nigdy się nie zdarzy
coś co przyspieszy serca bicie

Brak mi dotyku ale nie szybkiego
brak wieczornego milczenia we dwoje
nocy spokojnych w gwiazdy zapatrzonych
dwóch filiżanek na porannym stole

I tylko anioł z jednym skrzydłem
co się mną czasem opiekuje
wzdycha nad moim podłym losem
i podłą wódką mnie częstuje

Brak zwykłych pytań: Jak tam było w pracy
długich spacerów pod bezchmurnym niebem
piątków i świątków tak jak chleb powszednich
wypraw bez celu ot tak gdzieś przed siebie

Życie!
Ja cię jeszcze dogonię
i za kołnierz cię chwycę
i już nie puszczę z dłoni

Przegadajmy tę noc
jak starzy przyjaciele
zapomnijmy w tę noc
że życie nie rozpieszcza
opowiedzmy w tę noc
o planach o marzeniach
pożeglujmy w tę noc
tam gdzie najczulsze miejsca

Życie!
Ja się tobą owinę
jak wełnianym szalikiem
tylko zwolnij na chwilę

Nim się zbudzimy nim czas zacznie płynąć
nim pobiegniemy do swoich przeznaczeń
zanim oboje nagle zrozumiemy
że między nami miało być inaczej

Nauczę znowu się uśmiechać
będę oszczędny w słowach gestach…
i zacznę w końcu dobrze sypiać
i bywać tylko w modnych miejscach

Nim siódme niebo zamieni się w piekło
nim ciepłe chwile przepadną w pamięci
zanim ze złości wykrzyczymy słowa
których już nigdy nie da się odkręcić

I zerwę wreszcie z mym aniołem
bo z nim mi jakoś nie do twarzy
z byle walizką w świat pobiegnę…
dziś może jutro się odważę?

Przegadajmy tę noc…

Życie!
Ja się jeszcze podniosę
ja się jeszcze nauczę
jak targować się z losem
Życie!
Ja się tanio nie sprzedam
siądę jeszcze na chmurce
zanim pójdę do nieba.

* Z repertuaru Moniki Boras
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* Z repertuaru Lidii Stanisławskiej
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Chwila
Ależ to wszystko biegnie
zmienia się kołuje
jak szalona tancerka
piruety kręci
gna na oślep wciąż szybciej
wspina się upada
by po chwili się zerwać
i dalej popędzić
Chaotycznie nerwowo
i prawie bez sensu
w jednej chwili zmierzając
na wschód i na zachód
szybciej niż wiatr słoneczny
zjawia się i znika
mknie to w panicznym lęku
to znowuż bez strachu
Błądzi w gęstwinie ulic
ślizga przez ocean
wspina na górskie szczyty
staje na krawędzi
rozpacza widząc przepaść
prawie traci głowę
lecz zaraz się otrząsa
i znów dalej pędzi
Szuka pyta zgaduje
myli odpowiedzi
wzruszy się niewzruszonym
lub zachwyci głupstwem
i nim zdąży to wszystko
choć trochę zrozumieć
bezgłośnie się rozwieje
w nieskończonej pustce.
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To się już nie zdarzy *

Choć coraz trudniej marzyć
nocami przy księżycu
choć wciąż tak dużo smutku
wciąż mało życia w życiu

Zatrzymaj się na chwilę
nie biegnij jak szalony
bo wiatru nie prześcigniesz
a marzeń nie dogonisz

To jednak coś nam mówi
że są tuż tuż nad nami:
nadzieja wiara miłość
i dziś je tylko mamy.

Dziś wieczór jest muzyka
dziś wieczór jest zabawa
pozostaw świat za progiem
baw z nami się do rana

To się już nie zdarzy…

Nie musisz wkładać maski
nie musisz grać świętego
bądź sobą… bądź prawdziwy
lubimy cię takiego

Pod stygnącym słońcem *

Już z nieba spadły gwiazdy
i dziś nam szczęście wróżą
zmierzch będzie naszym słońcem
noc będzie naszą muzą

Zimno… za oknem już dnieje
a my patrzymy przez siebie
niezwykłe stało się zwykłe
za późno dziś na modlitwę

To się już nie zdarzy
niech ci się nie marzy
że zatrzymasz chwilę
i oszukasz czas

Pod stygnącym słońcem siedzimy znużeni
sobie przeznaczeni i nieprzeznaczeni
pod stygnącym słońcem widzimy już teraz
jak nieubłaganie świat cały umiera

To się nie powtórzy
choćbyś żył najdłużej
choćbyś na powtórkę
czekał wiele lat

Skazani za miłość
i za to co było
dziś wyrok okrutny nas dopadł
bez szans na amnestię
pytamy raz jeszcze
czy warto nam było tak kochać?

Już się nie spotkamy
na tej dziwnej sali
a orkiestra nigdy
już nie zagra nam

Za tamto szaleństwo
za tamtą namiętność
milczymy w rozpaczy i w gniewie
skazani za miłość
na zbyt straszny wyrok
skazani… Skazani na siebie.

Więc choć życia mało
za to co zostało
za tę resztkę złudzeń
pijmy aż do dna!

* Z repertuaru Krystyny Prońko
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* Z repertuaru Olgi Bończyk
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Dwa światy
Ani obcy ani swój
całe życie pół na pół
ani wróg choć i nie brat
wciąż do szczęścia czegoś brak
Chociaż wiele tutaj mam
marzę o tym by być tam
a gdy jestem tam to znów
tęsknię za tym co jest tu
Dwa światy a ja tylko jeden
a droga raz w górę raz w dół
i czasem zupełnie już nie wiem
co rzucić co zabrać gdzie pójść
Dwa słońca pod zbyt małym niebem
a każde dalekie jak sen
dwa światy a ja ciągle nie wiem
czy tamten mam wybrać czy ten
Znowu chodzę z kąta w kąt
znowu chcę wyjechać stąd
dni mijają byle jak
na zwyczajnych głupich grach
Życie tak jak zgrany hit
z nikim nie po drodze mi
wszyscy wciąż pytają mnie:
Czego ty od życia chcesz?
Dwa światy…
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Zawieszeni *

Mój toast *

Jak dwa ostatnie liście
przed grudniowym szronem
słabe że byle wietrzyk
byle chłód je złamie
na podmuch czekające
który je nareszcie
rzuci w dwa krańce świata
może nawet dalej?

Ja się jeszcze napiję ja napiję się ostro
za tę miłość szaloną co nie była miłością
za to żeśmy zerwali nie czekając na chwilę
aż codzienna codzienność nas powoli zabije

A przecież jeszcze wczoraj
jak zaczarowani
lecz nagle czas przypomniał
że ciągle istnieje
rozrzucił po bezdrożach
garść najprostszych marzeń
szepty zamienił w krzyki
a krzyki w milczenie
Jeszcze na cud czekamy
lecz chyba daremnie
coraz mniej ciebie w tobie
coraz mniej mnie we mnie
Świat już nas nie zabiera
w żadne ciepłe strony
mętnie i obojętnie
mija gdzieś tam z boku
i tylko głupie gwiazdy
płoną niepotrzebnie
ogień co je rozpalił
spali je na popiół

Ja się jeszcze napiję za mych starych przyjaciół
którzy ze mną są zawsze czasem na przekór światu
i za wrogów szklaneczkę zwykłej wódki wypiję
by mi dali odetchnąć choćby tylko na chwilę
Ja się jeszcze napiję i za to
że póki co jest pełno w szkle
i że świat jeszcze wciąż się kręci
i że świat jeszcze kręci mnie
Ja się jeszcze napiję za znajomość przelotną
która rankiem odchodząc zostawiła samotność
i za czasy co dawniej serca nam zieleniły
aby chociaż czasami choćby w snach powróciły
I za młodość tę pierwszą która wczoraj odeszła
i za młodość tę drugą by tak szybko nie przyszła
i za Ciebie mój Boże też napiję się wódki
abyś dał nam nadzieję i byś zło nam odpuścił
Ja się jeszcze napiję i za to
że póki co jest pełno w szkle
i że świat jeszcze wciąż się kręci
i że świat jeszcze kręci mnie.

Jeszcze na cud czekamy
lecz chyba daremnie
coraz mniej ciebie w tobie
coraz mniej mnie we mnie
I tylko coraz więcej
pustki w każdym słowie…
nie potrafię być z tobą
i nie umiem odejść.

* Z repertuaru Anny Chodakowskiej
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* Z repertuaru Jolanty Litwin-Sarzyńskiej
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Źródło
Kochał swą Magdalenę
kochał do szaleństwa
była jego boginią
drogą Lucyferą
pokazała mu wszystko
to co niewidzialne
nauczyła go patrzeć
z wiarą i nadzieją
Ona mu powiedziała
że ten świat jest kopią
innych cudownych światów
światów bardziej świętych
że tutejsi bogowie
są zaledwie cieniem
bogów bardziej niezwykłych
bardziej niepojętych
Nikomu nie powiedział
skąd przyszedł i po co
nikt poza nim nie wiedział
kim jest Magdalena
gdy gasło czarne słońce
patrzył wprost w jej oczy
dla niej żył dla niej kochał
i dla niej umierał.
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W Kazimierzu na rynku *
Na uliczkach ze złota
w liści ciepłej zamieci
z babim latem we włosach
na huśtawkach jak dzieci…
Zaplątani w spojrzenia
słoneczniki powoje…
w kawiarence przy świecach
z wiklinowym aniołem
Przez słoneczne podcienia
przez ogrody i świerszcze…
wszystko było tak proste
i magiczne i pierwsze
Niepotrzebne mi były
żadne słowa i gesty
gdy dawałem ci wszystkie
gwiazdy Gwiazdki Sylwestry…

Niepotrzebnych kilka słów *
A kiedy cię spotkam po latach
pomiędzy jesienią a zimą
popatrzę ci w oczy i spytam:
Czy wszystko to nam się przyśniło

W Kazimierzu na rynku –
nie pamiętam nic więcej –
tylko to że Cyganka
obiecała nam szczęście

Wspomnimy te chwile zielone
i nagłe pospieszne rozstanie
i drogi którymi oboje
poszliśmy bez słowa w nieznane

Wyblakłymi kartami
czarowała prawdziwie
z talii wciąż wyjmowała
losy tylko szczęśliwe

Niepotrzebnych kilka słów
rozrzuciło nas po świecie
myśleliśmy: Dobry los
inne szczęścia nam przyniesie

Tamta stara Cyganka
z kolorowym warkoczem
cały świat razem z niebem
nam oddała za grosze

Ale chociaż mijał czas
wciąż żyliśmy wspomnieniami
dzisiaj znów jesteśmy tu
jednak już nie tacy sami

Odnalazła nam w kartach
to co w życiu najlepsze
teraz wiem że znalazła
w swym pasjansie coś jeszcze

A kiedy cię spotkam przypadkiem
nie będzie się kleić rozmowa
i wszystkie te lata stracone
być może zmieścimy w dwóch słowach

Znowu rynek znajomy
ale dzisiaj bez ciebie
co tu robię… już nie wiem
i Bóg chyba też nie wie
Może wieczór na chwilę
nasze cienie przyniesie?
Słoneczniki są słone
zbyt jesienna jest jesień

A później dalecy i obcy
pójdziemy do swoich przeznaczeń
i tylko żal głupi zostanie
że mogło być trochę inaczej
Niepotrzebnych kilka słów…
* Z repertuaru Artura Barcisia
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Czas się nagle przebudził
i o sobie przypomniał
co się dało – pogubił
całą resztę poplątał
A ja jeszcze mam tamto
babie lato we włosach
i pamiętam tę ciszę
i ten smak papierosa.

* Z repertuaru Doroty Sacewicz i Mariusza Urbaniaka
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Mężczyźni z jedną twarzą *
Znowu siedzi na plaży i patrzy przed siebie
myśli biegną bez celu jak chmury po niebie
i wspomina krainy te w których nie była
i miłości szalone których nie przeżyła
Mężczyźni z jedną twarzą wciąż tą samą
przychodzą jak po swoje dzień po dniu
odchodzą bez pożegnań wcześnie rano
nie mówiąc przy tym żadnych zbędnych słów
Zostaje po nich zapach taniej wody
i flaszka wypróżniona aż do dna
i kilka rozrzuconych niedopałków
i pustka co wypełnia resztę dnia
Może jutro o świcie to wszystko porzuci
i pobiegnie przed siebie by nigdy nie wrócić
świat ją porwie do tańca zawróci jej w głowie
i odnajdzie swe szczęście nigdy już nie powie:
Mężczyźni z jedną twarzą…

* Z repertuaru Magdaleny Cwen-Hanuszkiewicz
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Nie będziesz

Sara z Camargue

Nie będziesz już tym słońcem
w samym środku zimy
wciąż w za dalekim niebie
świętym – bo jedynym

W kącie starej kaplicy
Sara zwana świętą
przebrana jak cyrkówka
w brokaty diademy
okopcona świecami
zduszona kadzidłem
zdumiona że tak ważna
pomiędzy świętymi

nie będziesz świtem który
kolory odkrywał
ani zmierzchem co nocą
tyle obiecywał
nie będziesz nieodpartą
chęcią na czereśnie
snem co się śnił na jawie
i powracał we śnie
nie będziesz obietnicą
jedynej wolności
już nigdy nie przyniesiesz
większej samotności

A wokół tłum zbolały
łzawy rozklęczony
wielbi swą czarną gwiazdę
co z obłoków spadła…
Uśmiecha się do wiernych
najświętsza Cyganka
wszechdobra litościwa
mądra. I bezradna.

nie będziesz choćby strzępkiem
codziennego szczęścia
nie będziesz nawet cieniem
tamtego szaleństwa
nie będziesz tajemniczym
czarnym talizmanem…
Ani tą drżącą pustką
zanim cię spotkałem.
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Popołudnie w Epidauros
Zabiorę stąd:
zapach kwitnących pomarańczy
szept cykad
garść spienionych powojów
twoje słowa: Jak tu spokojnie
śpiew kobiety stojącej na kamiennej scenie
i czternaście tysięcy nieobecnych spojrzeń.
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Wybacz mi *
Wybacz mi mamo że jutro odejdę
lecz chcę odnaleźć kilka pięknych snów
nim po bezdrożach rozwieją mnie wiatry
wrzuć mi do kieszeni parę ciepłych słów
Niech mnie grzeją jak węgielki z naszego kominka
niech będą obrazkiem najpiękniejszych dni
niech jaśnieją każdej nocy jak w grudniu choinka
a ty proszę schowaj pod powieką łzy
Zawsze będziesz przy mnie
ja będę przy tobie
choćbyś nawet była
za ostatnim morzem
A gdy kiedyś los mnie zdradzi
to powrócę we wspomnieniach
tu gdzie jest nasz dom
gdzie przyjazny kąt
tu gdzie snuły się marzenia

Zawsze będziesz ze mną
ja będę przy tobie
choćbyś nawet była
za ostatnim morzem
A gdy kiedyś się zgubimy
nie znikniemy w niepamięci
i spotkamy się
w jakimś lepszym śnie
gdzieś na drugim końcu tęczy.

Powódź
Świat się przekrzywił
niebo pękło
woda przelała się przez siebie
wiatr runął z góry
rozwiał ciszę
spękane lustra skuły ziemię

Wybacz mi mamo tych kilka pomyłek
i te szaleństwa z najzieleńszych lat
choć tylu rzeczy nie zdążę powiedzieć
dam ci na pamiątkę ciepłe słowa dwa
Niech cię grzeją jak węgielki z naszego kominka
niech będą obrazkiem najpiękniejszych dni
niech jaśnieją każdej nocy jak w grudniu choinka
a ty proszę schowaj pod powieką łzy

noc się splątała
w czarny węzeł
jakby się starła z mrocznym bóstwem
pustka się wdarła
z wielkim szumem
przynosząc jeszcze większą pustkę.

Zawsze będziesz przy mnie
ja będę przy tobie
choćbyś nawet była
za ostatnim morzem
A gdy kiedyś los mnie zdradzi
to powrócę we wspomnieniach
tu gdzie jest nasz dom
gdzie przyjazny kąt
tu gdzie snuły się marzenia

* Z repertuaru Natalii Machelskiej
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Krakowska ballada *
Jesienią trzeba zajrzeć do Krakowa
gdy kwitną arrasy u kwiaciarek
a święci mistrza Wita mają włosy
złotymi bajglami przewiązane
Zagubić się wśród ulic i zaułków
i kupić anioła drewnianego
i trzymać go za skrzydła by nie uciekł
z obłokiem gołębi gdzieś pod niebo
Póki jeszcze małe piwko jest pod bokiem
póki jeszcze słychać Szalom na Szerokiej
póki wciąż Floriańska Brama wszystkich wita
póki czas secesji w popiół nie rozsypał
Póki jeszcze hejnalista gra z pamięci
póki wiatr dorożkom wszystkie koła kręci
póki nad Plantami widać skrawek nieba
to do szczęścia nic naprawdę nie potrzeba
Pożegnać przedostatni klucz żurawi
gdy w ciszy za góry odlatuje
posłuchać muzykantów później wiatru
co nowe ploteczki rozdmuchuje
A nocą usiąść w knajpce tej na rynku
gdzie jeszcze siaduje Piotr – Czarodziej
a wokół krążą elfy i rusałki
i wypić wódeczkę za ich zdrowie
Póki jeszcze małe piwko…

* Z repertuaru Elżbiety Adamiak
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Pocieszanka?

Łączka

Nawet życie szczęściarzy
śliczne i magiczne
jest historią co w końcu
skończy się tragicznie.

Ziółka kwiatki bławatki
pachnące powoje
żuczki jedwabne ważki
pszczółek złote roje
ptaszęta co śpiewają
najsłodszy poemat…
Wszystko na siebie czyha
i wszystko się zżera.

Do przyjaciół lemingów
Lemingi – zawsze modni pachnący i piękni
dumni kolekcjonerzy wizytówek wszelkich
wieczni poszukiwane cukrowych etatów
złotouści żonglerzy wciąż nowych cytatów
marzyciele z milionem pomysłów na głowie
wytrawni znawcy sztuki nazbyt użytkowej
marionetki co mają role rozpisane
szczęśliwi że im dano zagrać w drugim planie
wieczorni pożeracze fastfoodowych newsów
botoksowych seriali filmowych lamusów
koneserzy spleśniałej ciemnogrodzkiej schedy
łowcy bzdetnych promocji i manny na kredyt
weekendowi zbieracze wstydliwych orgazmów
niedzielni wielbiciele purpurowych błaznów
czciciele nadbałwanów w aureolach ciasnych
niewolnicy urojeń w dodatku niewłasnych
którym zgięto kolana i sklejono dłonie
którym gratis zrobiono cyberlobotomię
korporacyjne ścierwa spluwaczki klęczniki
żałosne sukinsyny w butelkę nabici
w plastikowych azylach z plastikowym żerem
kiedyś was kopną w dupę wyrzucą w cholerę
i w plastikowych workach traficie na śmietnik
zostaną po was ledwie śmieszne etykietki.
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w wolnej chwili…
zjem spóźnione śniadanie
odbiorę telefon
popatrzę jak się słońce
ślizga po obłokach
wytrę kurze z tygodnia
przeczytam felieton
i gdzieś w przelocie rzucę:
ja też ciebie kocham
przesłucham nową płytę
(raczej jej kawałek)
poćwiczę tak dla zdrowia
skosztuję daktyli
wybiegnę do sklepiku
zaplanuję weekend…
moje życie się toczy
tylko w wolnej chwili

51

Nie pozwól
Z rusałek z elfów z dobrych wróżek
z miejsc gdzie spełniają się marzenia
z zaczarowanych lunaparków
z wielkich podróży aż do Plejad
z nocy pachnących tajemnicą
z szaleństw co zakwitają wiosną
z jesiennych tęsknot z głupich wzruszeń
nie pozwól Boże mi wyrosnąć.
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Lipcowy zmierzch

Taki ktoś

Lipcowy zmierzch ukradkiem wchodzi do ogrodu
hojną garścią rozsypie koraliki lodu
przebiegnie krętą ścieżką wejdzie na pergole
zawiąże wszystkie groszki i zamknie powoje
spieni liliowe trawy potarga rabaty
z których się rozglądają wielookie kwiaty
zaplecie wieczorniki na chińskiej altanie
płynącej poprzez mgiełkę niezapominajek
zaśpiewa z cykadami pogada z dzięciołem
podroczy się z ropuchą pod rododendronem
odnajdzie na oczarach strzępki przeszłej wiosny
przeskoczy dumne malwy i podarte osty
z drzemki zbudzi znużone całodziennym żarem
czerwone dzikie dalie… a może krasnale
i powoli wygasi purpurowy błękit
pobliski las zatopi w oceanie sepii
i nagle bezszelestnie rozwiesi w powietrzu
firanki dziwnych spojrzeń i sekretnych szeptów
zbudzi czarne motyle zwodnicze świetliki
splącze wężowe bluszcze i pajęcze skrzypy
spłoszy sowę co mieszka w dziupli oczodole
zwabi garbate gnomy i posępne trole
i z mokradeł przywiedzie przez mgliste opary
głowonogi co za dnia wierzby udawały
błyśnie groźnie ślepiami krwiożerczych praptaków
zawyje opętańczym głosem wilkołaków
zwoła strzygi co w ludzkich snach się przeglądają
i tym co ich nie widzą zmysły odbierają
wokół wszystko pokręci postawi na głowie
wschód północ i południe pomiesza z zachodem
schowa księżyc i resztki poświaty rozwieje
zanim powie dobranoc w głos się roześmieje.

Z dumną głową dostojny spokojny z natury
już od bladego ranka na świat patrzy z góry
ma wszystko pod kontrolą i wszystkich ocenia
czekając posłuszeństwa hołdów uwielbienia…
Czasem jest filozofem co z miną beztroską
kpi z wszystkich bo wie dokąd zmierza czas i kosmos
czasem bywa aniołem i niemym mentorem
i uczy chwytać życie z buddyjskim spokojem…
Codziennie po śniadaniu rusza na pokoje
i z platońską fantazją miny sobie stroi
bywa że nie dostrzega nic ani nikogo
to znowuż kontempluje lampę długonogą…
Rozśmiesza wszystkich niczym cyrkowy artysta
dąsa się a czasami jak iluzjonista
nagle znika i w kącie gdzieś siedzi zaszyty
kameleon nastrojów z duszą eremity…
Po obiedzie się zdrzemnie a potem przez szybę
obejrzy cały ogród jak zwykle leniwie
później siedząc w salonie znów coś sobie roi
a gdy go coś rozdrażni lub zaniepokoi
nadmie się jak purchawka groźnie łypnie okiem
jakby miał stoczyć walkę ze stugłowym smokiem
i – nie wiedząc czy grozi mu niebezpieczeństwo –
prycha głośno i nagle – lekceważąc męstwo –
ucieka jak kuleczka najżywszego srebra…
Kajetan a dla bliskich – Kajtuś. Mały legwan.
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Na rozbiegu *
Ja wiem… ja nadużywam
przy każdej sposobności
wódeczki dymków prochów
i twojej cierpliwości
Ja wiem że to przesada
że kiedyś się dorasta
że dawno powinienem
powiedzieć: Stop i basta
Ale ja znów jestem na rozbiegu
i choć cała gra jest diabła warta
z niepokojem czekam na swą kolej
i tym razem nie stać mnie na falstart
Co dzień słyszę że mi się nie uda
lecz na przekór wszystkim znów próbuję
jeszcze wierzę że potrafię wszystko
choć to coraz więcej mnie kosztuje
A ty choć tak się starasz
nic pojąć nie potrafisz
twój świat jest ułożony
jak twe ręczniki w szafie
Przechodzisz obojętnie
przez zimy i przez lata
spokojnie biorąc czary
i mary tego świata
A ja znowu jestem na rozbiegu
i choć cała gra jest diabła warta
z niepokojem czekam na swą kolej
i tym razem nie stać mnie na falstart
I odpryski zwykłej codzienności
usiłuję w lepszy świat posklejać
nie chcę tak jak ty popijać kawy
i spokojnie dzień po dniu umierać.

* Z repertuaru Małgorzaty Bogdańskiej
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Moja modlitwa *

Może się trochę spóźniłem
może marzyłem zbyt mało
kiedy spoglądam za siebie
wszystko to nie tak być miało
Nie myśl że żal mam do Ciebie
że łzy są moją modlitwą
nie nie zazdroszczę szczęściarzom
tylko jest czasem tak przykro

Może się trochę spóźniłem
może zabrakło mi szczęścia
może złe czasy wybrałem
i dla mnie nie ma tu miejsca?
Może w tej ślepej loterii
losy pechowe zostały
może co lepsze już dawno
między szczęściarzy rozdałeś?

W zimne samotne wieczory
nieraz myśl taka kołacze
że mnie wśród innych wybrałeś
ale troszeczkę inaczej
Życie na przekór wciąż sprzyja
głupcom szaleńcom i graczom
a ja tak wciąż niecierpliwie
czekam by wreszcie je zacząć

Może przez wszystkie te lata
biegnąc po słodkie zwycięstwa
miałem zbyt wiele rozsądku
może zbyt mało szaleństwa?
Może sięgałem po szczęście
pełen nadziei i wiary
może zbyt często z pokorą
może zbyt rzadko z łokciami?
Wiem nic mi nie obiecywałeś
nie łudziłeś że mi będzie jak za piecem
jednak proszę pomyśl o mnie czasem
i choć czasem miej mnie w swej opiece
i daj…
Trochę nadziei na nadzieję
nieba okruszek wysokiego
trochę kolorów na jesieni
chleba lecz niezbyt powszedniego
Maskę z kamienia na pogardę
jasny parasol na zwątpienie
i choć troszeczkę daj miłości
której podobno masz tak wiele

Wiem nic mi nie obiecywałeś
nie łudziłeś że mi będzie jak za piecem
jednak proszę pomyśl o mnie czasem
i choć czasem miej mnie w swej opiece
i daj…
Trochę nadziei na nadzieję
nieba okruszek wysokiego
trochę kolorów na jesieni
chleba lecz niezbyt powszedniego
Trochę nadziei na nadzieję
i garść niemądrych śmiesznych złudzeń
i daj mi więcej wiary w Ciebie
zanim do końca się pogubię.

* Z repertuaru Danuty Błażejczyk
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Odchodzą marzyciele *
Pamięci Jonasza Kofty
W resztkach wieczornej pantomimy
gasną wspomnienia i miraże
w zielonozłotym Singapurze
już chyba nic się nie wydarzy
Odchodzą marzyciele w noc i w dzień
zmęczeni codziennością idą gdzieś
i choć w teatrze cieni widzów tłum
już nikt nie zagra wielu nowych ról
Odchodzą marzyciele muszą iść
drogami z których nie powrócił nikt
i tylko w popękanych lustrach dni
zostają po nich niewyśnione sny
Kiedy ostatni zniknie w dali
zbledną jesienie i księżyce
bez nich sierpniowe Perseidy
nie będą spełniać naszych życzeń.

* Z repertuaru Bogdy Mysłowskiej
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Jeszcze trochę dobrego *

Anioł z Reims

Rozsypało się na drobne
to co miało się rozsypać
trzeba szybko się otrząsnąć
i posprzątać jeszcze dzisiaj
Niepotrzebne powyrzucać
resztę zebrać i posklejać
znów spróbować póki jeszcze
wciąż się kręci karuzela

Na katedrze w Reims przysiadł anioł
i promyczek złocisty złapał
utkał z niego najlżejszy welon
i nad panną młodą zapłakał
Strząsnął z nieba kropelki tęczy
prosto na palety malarzy
żebrakowi do kapelusza
sypnął hojnie złotem z witraży

Jeszcze trochę dobrego przed nami
ciepłych wiosen jesieni pogodnych
trochę fartów i grantów od losu
i foteli nareszcie wygodnych

Z resztek światła z okruszków dźwięków
wyczarował spektakl codzienny
Chrystusowi frasobliwemu
dorysował uśmiech promienny

Jeszcze trochę smuteczków na sprzedaż
troszkę czasu do nicnierobienia
modnych ciuchów i nocnych wygłupów
i tej manny co spada nam z nieba

Pod pochmurnym sklepieniem rozpiął
srebrne pajęczyny gotyku
w dzwon uderzył ot tak dla żartu
podroczył się z diabłem z portyku

Chociaż nieraz by się chętnie
gdzieś na chmurce posiedziało
chociaż ciągle nie wiadomo
w jakim celu nam rozdano:
trochę czasu i atłasu
i gadżetów worek cały
jednak szkoda by te cuda
tak się wszystkie marnowały

Jeszcze tylko z niszy wypłoszy
kilka wiecznych – jak noc – nietoperzy
i opowie ludziom o Bogu
choć i tak mu nikt nie uwierzy.

Jeszcze trochę ploteczek bez gniewu
i zabawy naprawdę zabawnej
i wódeczki bez kropli migreny
i miłości zupełnie bezpłatnej
Jeszcze trochę podróży bez celu
i ochoty co często nam mija
i tej wiary potrzebnej choć głupiej
która jeszcze przy życiu nas trzyma.

* Z repertuaru Lory Szafran
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Avinu Malkeinu *
Pamięci Szymona Szurmieja
Przepadły gdzieś miasteczka gdzie w piątek wieczorem
ogniki szabasowe mierzyły godzinę
a wszyscy się spieszyli by odmówić kidusz
nad stołem co wyglądał niczym wielki cymes
Zniknęły gdzieś jarmarki wędrowni sztukmistrze
kabalarze snujący niezwykłe hagady
purimowe klarnety chanukowe dzwonki
skrzypce bardziej smutne niż sierocy kadisz
Avinu Malkeinu
w opiece nas miej
pomaluj nam noce
pomaluj nam dnie
Avinu Malkeinu
od złego nas chroń
i do Księgi Życia
zapisz nas na Dobry Rok
Wpadamy tu na krótko nie wiemy dlaczego
gonimy za mirażem płacąc każdą cenę
i zanim pochwycimy kilka zwykłych marzeń
zostają po nas tylko zapomniane cienie
Czy może to jest klątwa czy kara za grzechy
czy wszystkiemu są winne złośliwe dybuki
że to wszystko przemija trwa zaledwie chwilę
w niepamięci znika by już tu nie wrócić?
Avinu Malkeinu…

* Z repertuaru Daminiki Zachman
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Smutny pejzaż *

Zdumienie

Pejzaż za oknem ma coś z twoich oczu
gdy milczeliśmy w świt otuleni
i wiatr ma także coś z twego głosu
gdy cię żegnałem tamtej jesieni

Dwa słowa: Odchodzę żegnaj
skreślone w pośpiechu niedbale…
I ból. I nagłe zdumienie:
I co? I żyje się dalej?

Uciekam wciąż
do innych ludzi innych miejsc
chcę zgubić się wśród ulic
pobiec byle gdzie
lecz jakiś cień podąża za mną cichym krokiem
zazdrośnie zaglądam do okien

Miałem

Gdzie dziś ty gdzie ja…
czemu nasze proste drogi
tak poplątał czas?
Gdzie dziś ja gdzie ty…
czemu tak na przekór sobie
zgubiliśmy się pośród dni?
Telefon milczy…
znów nie przyszedł list…
w snach się nie zjawiasz…
Nie wybaczę ci.

Miałem cię szliśmy lasem
pletliśmy o niczym
sierpień liliowił wrzosy
otwierał motyle
na ścieżce w pełnym słońcu
grzały się jaszczurki
wiedziałem że tu będziesz
jedynie przez chwilę
Nie myślałem o jutrze
nie prosiłem: Zostań
by cię tutaj zatrzymać
zaklęć nie szukałem
słońce sosny jaszczurki
kilka zwykłych marzeń
miałem cię jedną chwilę
a jednak cię miałem.

* Z repertuaru Elżbiety Adamiak oraz Patrycji Olton
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W knajpie *
W knajpie jest coraz gwarniej
klezmer przygrywa marnie
barman ambicje ma
bym nie zobaczył dna
Siedzisz obok przy barze
znów cię ktoś wyrwał z marzeń
spławiasz go śmiejesz się
i patrzysz w oczy me
Nie podejdę do ciebie
nie chcę być w siódmym niebie
nie mam serca ni głowy
na ten taniec godowy
Choć wyglądasz cudownie
nawet największym ogniem
nawet żarem żywiołów
nie rozpalisz popiołu
Z końca sali ciągle się na ciebie patrzy
jeszcze jeden twój wielbiciel
jeśli zechcesz da ci miłość dom z ogródkiem
a ja – przegrane życie
Puśćmy fantazji wodze
że od jutra we dwoje…
będą pachnące bzy
i słodkomdlący kicz
Później zacznie się farsa
dzień po dniu jakieś kłamstwa
głupi żal suche łzy
i wielkie czarne nic
Nie rozbawię cię żartem
nie zabiorę na parkiet
nawet się nie uśmiechnę
nie chcę piekła w mym piekle
Choć wyglądasz cudownie
nawet największym ogniem
nawet żarem żywiołów
nie rozpalisz popiołu
Wiem że wiosna… że na drzewach kwitną pąki
jeden od drugiego bielszy
ty przeczuwasz w nich maleńkie ziarnko życia
a ja – zalążek śmierci.
* Z repertuaru Mariana Opani

68

69

Tylko nic sobie nie obiecuj *
Ja już nie muszę
ja nic nie chcę
nic tak naprawdę
mi nie trzeba

Żyję zwyczajnie
higienicznie
wreszcie donikąd
się nie spieszę
Chcę resztę drogi
przejść spokojnie
nie chcę zbyt szybko
być na mecie

Ja z tobą mogę
lecz pamiętaj
nie proś mnie o nic
nie nalegaj

Tylko się nie łudź że to poza
że się w iskierkę nagle zmienię
daj sobie spokój zrozum wreszcie
widzisz nie mnie lecz swe marzenie

Może pójdziemy…
może do mnie…
może do ciebie…
obojętne…

Dobrze więc chodźmy lecz pamiętaj
gdy świt złudzenia ci zabierze
odejdź i nie mów ani słowa
bo jeszcze w końcu ci uwierzę.

Może na kawę…
albo może…
może przez chwilę
będzie pięknie?
Tylko nic sobie nie obiecuj
nie onieśmiela mnie twa bliskość
nie robię planów nawet małych
jutro to zbyt daleka przyszłość
Może kochałem wiele razy
raz może nawet do szaleństwa…
w sercu została tylko pustka
na jeszcze większą nie ma miejsca

Dzień którego nie było

Mnie już nie biorą
te westchnienia
te głupie wiosny
i księżyce

Tu nigdy wcześniej nas nie było
a przecież knajpka tak znajoma
znajomy neon filiżanki
i żyrandole – winogrona

Mam kiepskie nerwy
złe nastroje
cóż nie najlepiej
znoszę życie

Był jazz: wibrafon trąbka piano
kawa papieros kilku gości…
tu nigdy wcześniej nas nie było
więc to wspomnienia? Te z przyszłości?

* Z repertuaru Jolanty Ziarek
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Prośba o iskierkę *
Z gór wysokich niespodzianie przyszła zima
rozsypała worek pełen śnieżnych czarów
w taki wieczór popatrz na mnie trochę cieplej
nic już nie mów tylko proszę mi podaruj:
Iskierkę dobroci co w sercu się złoci
i czasem figlarnie się śmieje
iskierkę nadziei co w śnieżnej zawiei
me serce zziębnięte ogrzeje
iskierkę przyjaźni by było mi raźniej
by żyło się piękniej i prościej
iskierkę miłości co tutaj zagości
i dla nas zakwitnie na wiosnę
Z gór wysokich idzie do nas Nowy Roczek
czasem błądzi pośród zaśnieżonych ścieżek
Może będzie dla nas hojny i łaskawy
może da nam trochę więcej niż zabierze?

* Z repertuaru Katarzyny Skrzyneckiej
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Strofy tylko dla ciebie *

Nie znajdę…

Nie wierzyłem że cię spotkam
że marzenia tyle znaczą
że los da mi trochę szczęścia
no bo w końcu niby za co?

Nie znajdę cieplejszych słów dla ciebie
jak nie znajdę miliardów w miliardzie
nie pokocham ciebie jeszcze mocniej
tak jak kiedyś nie umrę bardziej.

Nie myślałem że podejdziesz
że zatrzymać się pozwolisz
że jest jeszcze taka miłość
która nie kpi i nie boli
Bez ciebie ten cudowny świat
na pewno by mi się nie przyśnił
bez ciebie mnie nie byłoby
nikt inny by mnie nie wymyślił
Bez ciebie wśród codziennych dni
jest pusto jesiennie i cicho
bez ciebie się pogubię gdzieś
na drodze z napisem: donikąd
Czas nam jeszcze nie upływa
jeszcze wszystko jest przed nami
a my ciągle zawieszeni
między ziemią a chmurami
Chociaż kiedyś przeminiemy
jak wiosenne krajobrazy
najważniejsze że jesteśmy
bo mogliśmy się nie zdarzyć
Bez ciebie…

* Z repertuaru Pawła Hartlieba
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Między nocą a porankiem *
Tamten pokój jeszcze pamięta
i powraca do tamtych czasów
jak nas nocą w podróż zabierał
jak przenosił do innych światów
Jeszcze wszystko było przed nami
tyle jeszcze zdarzyć się miało
żadne wielkie słowo nie padło
lecz od razu ciałem się stało
Między nocą a porankiem
między dłońmi a ustami
między słowem a milczeniem
zmieściliśmy świat nasz cały
Między zimą a jesienią
między ziemią a gwiazdami
między nami w Międzylesiu
tyle mogło się wydarzyć
Los nam rzucił co miał dobrego
i porwały nas nowe czasy
coraz częściej gdzieś wyruszamy
i wracamy lecz już nie tacy
Tylko zegar w tamtym pokoju
nieraz cicho sobie wspomina
jak kurantem tylko nam śpiewał
i jak kiedyś czas nam zatrzymał
Za tych kilka złotych groszy
za miraże i złudzenia
za codzienny sen spokojny
sprzedaliśmy swe marzenia
Nic już nie jest tak jak kiedyś
coraz bardziej świat przyspiesza
stań na chwilę i choć czasem
zabierz mnie do Międzylesia.

* Z repertuaru Aleksandra Nowackiego oraz Janusza Szczepkowskiego
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Nie odchodź *

Ziemia się kręci… *

Nie odchodź jest tak wcześnie
nie odchodź nie w tej chwili
księżyc zaszył się w nowiu
drogi łatwo pomylić

Mówisz że świat zwariował
że się w pustce pogrążył
że pierwszy lepszy dzieciak
lepiej by go urządził

Niedzielne popołudnia
będą takie codzienne
bez ciebie już do końca
nic naprawdę nie będzie

Mówisz że z twego okna
prawie nie widać nieba
że twój anioł już dawno
w lepsze strony odleciał

Popatrz na nasze wiosny
zapal grudniowe Gwiazdki
schowaj w sercu na zawsze
najpiękniejsze obrazki

Dobrze znam tę codzienność
znam nienazwany smutek
wokoło obce twarze
i nie ma dokąd uciec

Znajdę troszeczkę ciepełka
choć wokół ciągle zima
zrobię więcej niż wszystko
by cię tutaj zatrzymać

Czasem – jak ty – się lękam
że się w tym wszystkim zgubię
lecz wtedy gdzieś tam z góry
jakiś głos do mnie mówi:

Wszystkie dni pomaluję
najzieleńszym kolorem
i od jutra zostanę
trochę lepszym aniołem

Ziemia się kręci w dobrą stronę
chociaż wokoło zawierucha
byle się nie mocować z losem
i tak po prostu mu zaufać

Bez ciebie dni i noce
na daty porozmieniam
nigdy się nie odważę
zacząć znowu od zera

Ziemia nas niesie przez ocean
pustki rozpaczy i szaleństwa
ale na końcu dopłyniemy
w spokojne i bezpieczne miejsca

Nie możesz tak po prostu
rozwiać się gdzieś na wietrze
chcę tyle ci powiedzieć
chcę posłuchać cię jeszcze

Chociaż życie nie głaszcze
pozbierajmy marzenia
i jeszcze raz spróbujmy
zacząć wszystko od zera

Zostań bo się zgubimy
każde z nas w innej pustce
jutro da nam w prezencie
nowe lepsze pojutrze.

Czarne sny zapomnijmy
czarne dni przeczekajmy
jest tyle gwiazd na niebie
może dla nas wystarczy?

* Z repertuaru Eweliny Babiarz
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* Z repertuaru Danuty Błażejczyk

79

Jeszcze kiedyś…
Jeszcze kiedyś znajdziemy to liliowe morze
i stary port w odcieniach pastelowej kredki
przejdziemy uliczkami bardziej francuskimi
niż podane do kawy poranne bagietki
Usiądziemy w kafejce pod starym platanem
tej w której zawsze pachnie świeżą arabicą
a później pobiegniemy białą promenadą
tą samą która kończy się gdzieś pod Afryką
W korzenno-pistacjowym sklepie kolonialnym
pełnym niebieskiej chałwy i cudów z orientu
poszukamy na półkach ciasteczek z wróżbami
jak dawniej robiąc mnóstwo słodkiego zamętu
Później powędrujemy przez ciepłe winnice
drogą z każdą godziną coraz bardziej krętą
i znów spotkamy ludzi zwykłych i gościnnych
i odnajdziemy kilka starych sentymentów
Kupimy tamten domek nad cichą zatoką
gdzie morze się odbija na liliowym niebie…
jeszcze kiedyś znajdziemy to senne miasteczko
i w magicznych zaułkach odnajdziemy siebie.
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Zapamiętaj mnie *

W taki dzień jak ten…

Zapamiętaj mnie z tamtych wiosen
z tych podróży do granic nieba
poza sobą nic nie mieliśmy
lecz niewiele było nam trzeba

W taki dzień jak ten
kiedy kwitnie len
w taki dzień to się nie umiera
Trzeba wziąć się w garść
życiu w twarz się śmiać
zacząć wszystko choćby od zera

Wystarczały sobotnie noce
zakończone krótką niedzielą
a w tygodniu – poza wspomnieniem –
kilka zwykłych słów przez telefon
Przychodzę znikąd idę donikąd
będę tu jeszcze chwilę dwie…
nawet nie zdążę ci opowiedzieć
jak mi bez ciebie pusto i źle
A świat zmęczony biegnie wciąż szybciej
gdzieś przepadają noce i dnie
gdy kiedyś w życiu się pogubimy
czy w innej bajce spotkamy się?
Zapamiętaj me wszystkie słowa
oczy głupie i rozmarzone
kiedy pierwszy raz uwierzyłem
że czasami łzy nie są słone
Zapamiętaj mnie z naszych marzeń
z których każde było tak ważne
wszystkie cienie niech w cień odejdą
nim to wszystko na zawsze zgaśnie
Przychodzę znikąd…

W taki dzień jak dziś
kiedy szumi liść
tyle cudów może się zdarzyć
Nim zapadnie cień
nim nadejdzie sen
trzeba jeszcze ten świat poprawić
Jest tyle ról do zagrania
i tyle gwiazd do nazwania
i tyle serc do złamania
i tyle nowych szans
Jest tyle snów do wyśnienia
i tyle dróg do zgubienia
i życzeń kosz do spełnienia
więc żyjmy póki czas
W taki dzień jak ten
trzeba schować tren
może przyda się na jesieni?
Jeszcze życie da
jeden fart lub dwa
i na lepsze wszystko się zmieni
W taki dzień jak dziś
jak czereśni kiść
chwili życia się nie odpuszcza
Tutaj pachnie las
chmury spienia wiatr
a tam tylko ciemność i pustka.

* Z repertuaru Łady Gorpienko oraz Bogdy Mysłowskiej
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Cień
Ścieżka… omszała brama
zdziczałe rabaty
ściany splątane bluszczem
na schodach – powoje
okna blade bez zasłon
parapet bez kwiatów
drzwi zamknięte na głucho
zziębnięte pokoje
W kominku wygasł ogień
jakby go nie było
w kuchni nie czuć cebuli
w łazience – lawendy
w ciemnym kącie na strychu
śpi samotny pająk
kurz pokrył siwą sepią
niepotrzebne sprzęty
Czasem w letnie wieczory
jakiś cień zbłąkany
przemknie wśród korytarzy
w mroku się rozpłynie
śmiech albo płacz zaszemrze
w pustych zakamarkach
a może to jedynie
wiatr szumi w kominie?
Skrzypi stara altana
ławkę pleśń porasta
w suchych liliowych trawach
świerszcz cichutko nuci
pękają słoneczniki
dogasają dalie…
są ścieżka brama klucze
lecz nie da się wrócić.
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Piosenka przed snem *

On cię pokocha *

Przyjaciele się rozbiegli
miłość miała wiele twarzy
ludzie znowu cię zawiedli
żaden cud się nie wydarzył

On cię pokocha po swojemu
on będzie dobry mądry silny
otworzy rozdział w twoim życiu
może nie lepszy ale inny

Rozpaczliwie szukasz szczęścia
w knajpach w parkach na ulicach
czasem nawet w podłych barach
choć to nie twa okolica

On cię pokocha jak potrafi
on będzie z tobą już na zawsze
dla ciebie zrobi każde głupstwo
kiedy go spotkasz – daj mu szansę

Gdy spotykasz wreszcie kogoś
to od razu masz nadzieję
ale chociaż tak się starasz
nikt tu miejsca nie zagrzeje

Nasz los już do nas nie należy
nasz los nas popchnął gdzieś w nieznane
co nie zdążyło się wydarzyć
zostawmy niedopowiedziane

Gdy odchodzi – krzyk rozpaczy
miesza się z błagalnym szeptem
później wódka… a nazajutrz
pustka większa jest niż przedtem

Nasz los napisał w jednej chwili
zupełnie inne zakończenie
na drogach które przebiegliśmy
zostały tylko nasze cienie

Dni się coraz bardziej plączą
chwile szczęścia czas zaciera
i zupełnie sił nie starcza
by zaczynać znów od zera

Gdzieś tam gdzie czasu nikt nie liczy
gdzieś tam pod innym lepszym niebem
odnajdziesz jeszcze swoje szczęście
i kiedyś jeszcze znajdziesz siebie

Twe niedziele są jak wtorki
z czarnobiałej fotografii
żyć samotnie już nie umiesz
a we dwoje nie potrafisz

Nasz los już do nas nie należy…

Znów sobota: wódka prochy
podły nastrój i dzielnica…
w górze niebo a pod tobą
siedem pięter. I ulica.
Kiedy nagle w środku nocy
drzwi zatrzaśnie ci samotność
nie mów że już nie masz wyjścia
i ucieknij jej przez okno.

* Z repertuaru Bartosza Figurskiego
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* Z repertuaru Jacka Borkowskiego
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Kiedy umiera anioł *
Kiedy umiera anioł
świec nie zapalają
całunu nie szykują
pieśni nie śpiewają
słońce co chwila dalsze
zachodzi przed wschodem
pustkę oświetla czernią
i ogrzewa lodem
mrok wspina się powoli
po kościelnych niszach
a w wyniosłych dzwonnicach
dzwoni tylko cisza
słowa nie mają sensu
łzy nie mają soli
i nawet lęk nie lęka
i ból też nie boli
na ulicach pobladłych
jak szpitalne sale
zjawiają się z przeszłości
cienie zapomniane
i zaraz niepotrzebne
i szybko i cicho
przez wypalone miasto
ruszają donikąd
w dali się zacierają
dawne krajobrazy…
Kiedy umiera anioł
nic się już nie zdarzy.

* Z repertuaru Basi Stępniak-Wilk
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Kochane

Jesienna dumka *

Główka pazurki ogonek
wścibskie zabawne szalone
oczka zielonozłotawe
całego świata ciekawe
Gdy tylko się pojawiło
wszystko wokoło ożyło
wszystko się lepszym wydało
zakwitło i zwariowało
Codziennie pełno go było
każdego do łez śmieszyło
wchodziło na szafki stołki
kręciło salta fikołki
nie poddawało się smutkom
dąsało się lecz na krótko
Niczym słoneczna iskierka
lubiło bawić się w berka
gdy nastrój był do niczego
bawiło się w chowanego.
Skakało mądrzało rosło
mijała wiosna za wiosną
na spacer nas zabierało
wszystko i wszystkich kochało
Pewnego razu pobladło
całe się w siebie zapadło
malało nieruchomiało
powoli gasło znikało
bezgłośnie wołało: Pomóż!
do swych bezradnych aniołów
z popołudniowej szarości
pobiegło gdzieś do Wieczności
Pozostawiło niewiele:
kącik zielone wspomnienie
lato jesienią zasnute
smuteczek większy niż smutek.

Zaplątana w babie lato
w półtęsknotach w półmarzeniach
pochylona nad herbatą
z szarą twarzą jak z kamienia
Nieobecna zapatrzona
w czarną pustkę gdzieś nad głową
ciągle czeka na coś czeka
niewidzialna dla nikogo
Ona jest inna niewczorajsza niedzisiejsza
ona jest inna nietutejsza nietamtejsza
gdzieś między ziemią a chmurami zawieszona
zapada wieczór wszyscy biegną gdzieś a ona…
Bardziej jesienna niż jesień
i bardziej smutna niż łzy
i znowu przeminął wrzesień
i nie zdarzyło się nic
Kilka zielonych uniesień
zasypał złocisty pył
jej oczy wpatrzone w jesień
bardziej żałobne niż kir
Kilka starych fotografii
i rozmowa nieskończona
w dawnych listach kiedyś ważnych
cóż dziś znaczą tamte słowa?
Pogubiona jak wspomnienia
tamtą jesień chce powtórzyć
i znów zgubić chce samotność
i samotność chce ją zgubić
Ona jest inna nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama siebie nie rozumie
od lat niezmiennie na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje… ciągle żyje tak na niby.

* Z repertuaru Iwony Niedzielskiej

90

91

Odchodzimy *
Odchodzimy zawsze sami
ciemną drogą pod gwiazdami
zapatrzeni w zapomniane krajobrazy
gdy żegnają nas słowami
wtedy żal że nie brawami
czasem nawet tego nikt nie zauważy
Z gabinetu krzywych luster
z jednej pustki w drugą pustkę
odchodzimy w dni powszednie i od święta
zostawiamy gdzieś za sobą
kilka gestów jakieś słowo
których często nikt już potem nie pamięta
Odchodzimy z mgiełką żalu
że tak szybko to zleciało
bo zielone serca grają wciąż muzyką
tak jak dawniej nic nie mamy
i o jedno wciąż pytamy:
czy te drzwi są do wieczności czy donikąd?
Zostawiamy resztkę marzeń
zostawiamy tamte twarze
i pejzaże teraz nagle tak kochane
jednak głupio w to wierzymy
że się kiedyś odnajdziemy
gdzieś na którejś z pięknych i dalekich planet.

* Z repertuaru Seweryna Krajewskiego
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Pożegnania

Lepszeigorsze

I tylko ciebie tutaj nie ma
czarny listopad skleja ziemię
wciąż nie potrafię cię zapomnieć
i gdzie nie spojrzę – widzę ciebie

Wszystko się odmieniło na lepszeigorsze
lepsze bo już nie cierpisz gorsze bo mnie boli
lepsze bo dałem radę dojść z tobą do kresu
gorsze bo wracam stamtąd wolniej niż powoli
lepsze bo może jesteś gdzieś w lepszych wszechświatach
gorsze bo coraz częściej jednak w to nie wierzę
lepsze bo po raz drugi już stąd nie odejdziesz
gorsze bo gdzie nie spojrzę jeszcze widzę ciebie.

tych parę lat przemknęło nagle
jak pociąg w obłąkańczym pędzie
i choćbym nie wiem jak się starał
to tak jak dawniej już nie będzie
za sobą mam promyczki światła
przed sobą długą smugę cienia
z każdego kąta wieje chłodem
i pustką nie do zapełnienia
zostały łzy już tylko suche
i smutek większy niż ocean
życie się całe rozsypało
i nie potrafię go pozbierać
magii tych wiosen lat beztroskich
ciepłych jesieni nikt nie wróci
mam kilka wspomnień fotografii…
resztę po lasach wiatr rozrzucił
a tyle chciałem ci powiedzieć
i życie bardziej ci dosłodzić
i tylko tego nie wiedziałem
że rozstaniemy się w pół drogi
i choćbym co dzień kładł z uporem
na czarne – białe białe białe…
to pewnie i po wielu latach
wszystko to będzie trochę szare
podobno każdy w chwili śmierci
stając na drodze do Przeznaczeń
ogląda film ze swego życia…
więc jeszcze kiedyś cię zobaczę.
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Czas PRZED i czas PO
Czas PRZED jest smukły złotowłosy
własnego szczęścia nieświadomy
nim światem zdąży się zachwycić
wiatr go rozrzuci w cztery strony
Czas PO jest niemy ołowiany
grzeje się w dawno zgasłych słońcach
grzęźnie w szaleństwie i w rozpaczy
i trwa bez sensu. I bez końca.
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Słońca

do re mi *

Słońca… miliony… miliardy…
dalekie magiczne ognie
czasem wpadają na siebie
lecz częściej gasną. Samotnie.

do mydła do lustra do szafy do swetra
do butów do kluczy do windy do metra
do dołu do góry do przejścia na skróty
do gwarów do swarów do ludzi do… głupich
do biurka do szuflad do kartek karteczek
do kawki herbatki do plotek ploteczek…
do szefa na dywan… do skruchy… do kąta
do biurka do szuflad… do okna do okna
do nieba do ptaków do słońc
do morza do szczytów do chmur
do wichrów tajfunów i burz
do błędów obłędów i bzdur

Fantomy
Dni – lustra pełne pragnień
niepodobnych sobie
w swej bieli najczarniejszych
i pełnych w połowie

do żaru do szału do gwiazd
do diabła do paktu do krwi
do zdrady do bólu do dna
do zbrodni do kary do łzy

Czy ja to ten z przedwczoraj
czy może ten z teraz?
A może mnie po prostu
nie było i nie ma?

do wyjścia do schodów do dołu do góry
do baru do pizzy do jakiejś chałtury…
do sklepu do domu do żony do dzieci
do wódki… do jednej do drugiej do trzeciej…
do kapci do krzesła do telenoweli
do sprzeczek pyskówek… do jasnej cholery
do kuchni do noża… do chleba do zupy…
do mydła do wanny do łóżka… do dupy

Śmiertelni – nieśmiertelnym
Bogów zamknęli w świątyniach
upchnęli na ołtarzach
kadzą im hołdy czynią
wieszają na obrazach
Bogów zamknęli w świątyniach
wierząc że nieśmiertelni
nie dostrzegą przez mury
kurewstwa swoich wiernych.

do nieba do ptaków do słońc
do morza do szczytów do chmur
do wichrów tajfunów i burz
do błędów obłędów i bzdur
do żaru do szału do gwiazd
do diabła do paktu do krwi
do zdrady do bólu do dna
do zbrodni do kary do łzy
do mydła do lustra do szafy do swetra
do butów do kluczy do windy do metra
do dołu do góry do przejścia na skos…
do re mi fa sol la si do
* Z repertuaru Renaty Kretówny
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W kraju na „P” *
W kraju na „P” co dzień się wstaje z kacem
w głowie jest szum choć wczoraj się nie piło
tu każdy dzień zaledwie jest erzacem
i żyje się tak jakby się nie żyło
W kraju na „P” mieszkają nietykalni
dla których ci na dole nic nie znaczą
tu ludzie tkwią jak w wielkiej poczekalni
czekając wciąż choć nie wiadomo na co
Złuda! Obłuda! Złuda! Obłuda!
Koszmarna jawa koszmarny sen…
i sklep… i wóda wóda wóda
w ogromnych butlach. Tak jak tlen!
W kraju na „P” dla innych nie ma miejsca
tu nie ma norm nikt z nikim się nie liczy
tu każdy dzień bezmyślny i na klęczkach
tutaj na „p” są także politycy
W kraju na „P” przez palce czas przecieka
tu nie wie nikt co to szczęśliwa gwiazda
tu wszystko jest ważniejsze od człowieka
a życie to na raty eutanazja
Złuda obłuda…
Znicze wieńce i „zdrowaśki”
dookoła pełno krzyży
gorzkie żale zamiast kasy
kraj dla martwych – nie dla żywych.

* Z repertuaru zespołu Demonstracja
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Pan mi mówi *

Ojczyzna

Pan mi mówi że ja tutaj nie pasuję
że ta ziemia nie dla takich jest jak ja
pan wciąż pyta skąd w ogóle się tu wziąłem
pan przez skórę czuje że to nie mój kraj

Czy ojczyzna to ta ziemia
którą grzeje zimne słońce
gdzie – choć tak się bardzo starasz –
trudno związać koniec z końcem?

Moja matka rosła tu na tych ulicach
stąd pochodzi. A pan myśli że z Księżyca?

Czy to może zwykłe słowa
które mówisz do sąsiada
z którym – choć mijają lata –
nie potrafisz się dogadać?

Pan mi mówi że ja tutaj wszystko psuję
że jest we mnie pełno buntu wiele zła
pan znów pyta kto mi dał do tego prawo
by się wtrącać by wprowadzać nowy ład
Przecież ja się właśnie tutaj urodziłem…
pan jest młodszy. Ja przed panem tutaj byłem.
Że mój świat jest trochę inny
że nie równam do szarzyzny
i że coś innego czytam
że nie tak jak pan zasypiam
że kolorów widzę więcej
pańskich świętych dni nie święcę
i że maski nie zakładam
to jest tylko moja sprawa

Czy to może ci gówniarze
którzy rwą się do rządzenia
którzy dadzą ci karabin
i powiedzą gdzie masz strzelać?
Czy to świątki w których możesz
jak na targu poprzebierać
które patrzą niewzruszenie
kiedy cierpisz i umierasz?

Pan od dawna toleruje mnie z ledwością
pan by nigdy mnie nie wpuścił za swój próg
pan przypuszcza że pod inną szerokością…
że tam lepiej by mi było niż gdzieś tu
Ale ja tu dawno drzewa zasadziłem…
mam je zabrać? Lecz czy któreś z nich przeżyje?

* Z repertuaru Piotra Siereckiego
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Pejzaż *
Tu już nic się nie zmieni
wokół krzywe drogi
krzywe sosny spojrzenia
i świątki kulawe
anioły rozwieszone
nad rozdartym niebem
niepotrzebne jak bożki
drzemiące przy barze
Nic mnie tutaj nie trzyma
może sentymenty
może kilka obrazków
które tu zgubiłem…
na nic więcej nie liczę
na nic nie mam chęci
jeśli jeszcze zostanę
to tylko przez chwilę
Ja tu jestem niechcący
chyba przez pomyłkę
Pan Bóg mnie tu porzucił
na rozstaju drogi
może miał w swym zamyśle
jakiś cel ukryty
może nie bardzo wiedział
co ma ze mną zrobić?
A tu życie na oślep…
wciąż szybciej i szybciej
czas za nim nie nadąża
gubiąc się w realiach
ulica zmierzch samotność
rozmazane twarze
biegnące by się zaszyć
w ciasnych przechowalniach
Ja nie umiem zwyczajniej
ja nie z tego świata
chociaż nie znam innego
niż ten na tej ziemi
mimo czerwonych marców
przemarzniętych grudniów
tu nic się nie zmieniło
i nic się nie zmieni.
* Z repertuaru Marii Seweryn
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Kiedyś przyjdzie… *

Już prawie nie ma nas *

Kiedyś przyjdzie nieoczekiwanie
może w nocy o świcie lub w dzień
stanie w progu dyskretnie i cicho
kiedyś przyjdzie… ja dobrze to wiem

Już prawie nie ma nas
i nie ma tamtych miejsc
gdzie słychać było śpiew
i nasz beztroski śmiech

Nic nie mówiąc popatrzy mi w oczy
i odnajdzie w nich na samym dnie
wiele potknięć krzywd i rozczarowań
i nadziei i soli i klęsk

Już nie ma tamtych dróg
i tamtych twarzy też
tak szybko biegną dni
codziennie wciąż nas mniej

Kiedyś przyjdzie i stanie tuż obok
dotknie włosów i ramion i warg
zaskoczony nic chyba nie powiem
w jednej chwili zatrzyma się czas

Z resztek marzeń co zostały
układamy świat na nowo
a przez palce nam przecieka
jeszcze jedna druga młodość

Nagle wszystko przestanie być ważne
poza nami nie będzie już nic
jednym gestem odsunie na zawsze
wszystkie lęki tęsknoty i łzy

Po kropelce ze zdumieniem
przesączamy się w nieznane
i do końca nie wierzymy
że z nas śladu nie zostanie

Może wtedy to będzie mi dane
abym znalazł ukryte na dnie
wszystkie prawdy do końca nieznane
mego życia i bezsens i sens

Już nie umiemy nie…
jak dawniej z czasu kpić
czy świat jest jeszcze nasz
czy my to jeszcze my?

Kiedyś przyjdzie i dotknie mych ramion
i przebiegnie mnie nieznany dreszcz
– Nie poznajesz mnie? – cicho zapyta
– To ja… twoja śmierć.

Tych kilka ciepłych lat
rozwiało się jak dym
już jesień… za nią chłód
najdłuższej z wszystkich zim
Z resztek marzeń…

* Z repertuaru Stana Borysa oraz Tomasza Marzeckiego
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* Z repertuaru Krzysztofa Respondka
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Opus gay
Czarne żarłoczne larwy i brunatne czerwie
bezmyślnie pełzające w zgnuśniałym półcieniu
widzące dwa kolory: żółć i białą czerwień
przestańcie nam urządzać życie po swojemu
wasi żałośni święci i błogosławieni
walczyli tylko o to byście się rozsiedli
spece od molestowań embrionów orgazmów
nic tu po was – spadajcie a choćby na Księżyc
mistrzowie bezczelnego przekrętu wszechczasów
bileterzy z plikami wejściówek do nieba
wy i wasi macherzy z sercami po prawej
chcecie świat chwycić w łapy i żywcem pogrzebać
klęczcie otumanieni w sanktuariach śmierci
pełnych krwawiących krzyży i wiary daremnej
wznoście krypty pomniki budujcie cmentarze
róbcie je z waszym bogiem róbcie lecz beze mnie
ja idę w roztańczonej szalonej paradzie
z tymi co mają dumnie podniesione głowy
będziemy wielbić kwiaty czcić chmury i słońce
dziś – jutro – zawsze wolni i zawsze tęczowi.
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W oksytańskim zaułku

zanim stąd odejdę

W oksytańskim zaułku
rebe ksiądz i mułła
w popołudniowym słońcu
siedzą pod platanem
piją zimną herbatę
robią mądre miny
i mówią o swych bogach
głupstwa ponad miarę

garść słonecznych krokusów
twój uśmiech kochany
mroźne grudniowe gwiazdki
śpiew sierpniowych cykad
kilka szalonych wypraw
do nieznanych krain
wystarczą mi aż nadto
na tę resztę życia

A tuż obok Abraham
Jezus i Mahomet
brodzą wśród sennych marzeń
słodkich jak bławatki
zbierają je w bukiety
kładą na ołtarzu
i modlą się do Ojca
i do Jego Matki.

jeszcze z wami zatańczę
napiję się wina
nie zrobię żadnych planów –
chwilę tu zostanę
rozdam trochę kolorów
rymów historyjek…
TAM wezmę z sobą tylko
to co TU zostawię
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dzień w którym odejdę
rozejrzę się po starych kątach
mocno przytulę wszystkie drzewa
siądę w altance i posłucham
jak ogród śpiewa i dojrzewa
po raz ostatni zamknę bramę
ukryję klucz w wysokich trawach
pobiegnę w dal nieznaną drogą
pobiegnę… po swych własnych śladach

112

113

Myślówki
Poniższe cytaty pochodzą ze sztuk teatralnych napisanych przez
Jerzego A. Masłowskiego w latach 2010-2014.

W słowie „zbankrutował” występuje słowo „bank”. Widać ten, co
wymyślił banki, od razu myślał o przekręcie.

Im więcej świętych w niebie, tym mniej świętości na ziemi.

I po co ten małpolud tu przylazł? Źle mu było w Afryce? Europy mu
się zachciało! To teraz tu siedzi, pali węglem i robi efekt cieplarniany.

Od polityki nie da się uciec; jak ty się nią nie zajmiesz, ona zajmie
się tobą.

Ojciec rodzony, ojciec chrzestny, ojciec święty, ojciec katecheta, ojciec
dyrektor… Dużo ich. Przydałby się jeden, a porządny.

Nie patrz zbyt daleko w przyszłość, bo zobaczysz cmentarz.

Nie bywam w kościołach. W każdym wiszą krzyże, obrazy pełne
czaszek i piszczeli, a w podziemiach krypty z trumnami. Po co tam
chodzić? Żeby się denerwować?

Śmierć – pewnie nie jest to proces zbyt przyjemny, ale jakoś to przeżyję.
Ludzie widzą to, co spodziewają się zobaczyć. A spodziewają się
zobaczyć to, co im wcześniej wtłoczono do głów.

Ziemia to największe hospicjum, w którym jedni czekają na śmierć
w lepszych, inni – w gorszych warunkach.
(„Desperatki”)

Polscy Żydzi są jak wiolonczela i muzyka – ani jedna rzecz, ani
dwie.
Boże, miej sam siebie w opiece. Bo jak o siebie nie zadbasz, to kto
zadba o nas?
Świat jest najpiękniejszą zabawką, jaką dostaliśmy. Trzeba tylko
uważać, by jej nie zepsuć.
(„Pożegnania’68”)

Patolog nie dostaje łapówek.
Metafizykami są wyłącznie najzdolniejsi fizycy.
Gdyby dawniej były takie psychotropy jak dziś, nie byłoby żadnych
świętych.
(„Trzy kroki do wieczności”)

Boże, po co Ty tylu idiotów stworzyłeś? Mogłeś postawić na jakość,
nie na ilość.
Prawda przemilczana tysiąc razy przestaje być prawdą.
Na całej naszej planecie klimat jest do dupy. Prędzej czy później
wszyscy tu umierają.
Czy patolog może być dobrym mężem? Nie wiem, ale jedno jest
pewne: przynajmniej roboty do domu nie przyniesie.
Patrząc na polskie miasta, odnoszę wrażenie, że słowo „zabudowany” wzięło się od słowa „buda”.
Czy woda święcona rozcieńczona wodą z kranu jest w dalszym
ciągu wodą święconą?
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Zawsze tak było, że jak mi facet nie potrafił czegoś udowodnić,
to mówił: Idiotka!
Reinkarnacja mnie przeraża. Chcesz czy nie – musisz się wcielać.
Życie to największa pułapka, w jaką mogliśmy się dostać.
Boże, chroń mnie od ludzi małych. I tych zbyt wielkich.
Parafii spadły dochody? Niech wprowadzą bilety.
Ograniczeni nie wiedzą o swych ograniczeniach.
Ludzie ulepili Boga na obraz i podobieństwo swoje.
(„Zaświaty, czyli czy pies ma duszę?”)

115

Małe pieniądze ograniczają najbardziej.

Jestem ateistą. Ale wątpiącym.

To była dewotka. Kiedyś jej powiedziałam, że jest taka teoria, iż
Jezus nie umarł na krzyżu, bo go zdjęli i odratowali. Wtedy ona
wpadła w histerię i ze łzami zaczęła krzyczeć: Powiedz, że to nieprawda! Powiedz, że umarł na krzyżu!

Chciał się zabić, to się zabił. Nie wtrącajmy się w życie zmarłego.

Czy wierzę w życie po śmierci? Jak tak patrzę na tego swojego
starego, na tych polityków i na cały ten kraj, to tak sobie myślę:
Czy istnieje życie przed śmiercią?

(„Trup do kwadratu”)

Ziemia okrąża Słońce z prędkością 30 km/sek., a nasza galaktyka
pędzi przez wszechświat 600 km/sek. I jak tu być spokojnym, kiedy
to wszystko tak zapierdala?
Kiedyś polonista mnie spytał, co mi się najbardziej podobało
w „Odysei”. To mu powiedziałam, że syreny. A on pyta: Dlaczego?
To mówię, że kobieta z rybim ogonem wygląda interesująco.
A on pyta: Jakie mi się pytania nasuwają w związku z syrenami?
To mówię, że najbardziej ciekawi mnie, czy były żyworodne, czy
składały ikrę?
I wtedy sobie uświadomiłam, że po śmierci, w niebie, ci, co mieli po
kilku małżonków, są teraz razem. Tworzą wielkie rodziny…
To tam się niezła Sodoma wyprawia!

Trzeba dzwonić po karetkę… Nie żyje? To może chociaż wezmą
narządy?

Dziś ludzie nie przeżywają, a jedynie rejestrują. Robią miliony
zdjęć i zapychają nimi twarde dyski.
Słyszałem, że wkrótce będzie Powtórne Przyjście Chrystusa. Ciekawe, co mu teraz zrobią?
Umarł lekarz? To co z niego był za lekarz?
Po śmierci na grzeszników czeka piekło: smoła, siarka, ogień. Cóż
za sadysta to wymyślił?!
(„Kaskader”)

To mu mówię: Pieprz się. A on: Nie umiem. Nie trenowałem jogi.
Taki skurwiel dowcipny.
GMO to straszne świństwo. Tym roślinom w komórkach grzebią
i wszczepiają geny muchy albo innych zwierząt, by im poprawić
odporność. A fasoli to ponoć będą wszczepiać geny ludzkie, żeby
szybciej rosła. Wyleje człowiek resztkę fasolówki do zlewu i pójdzie
do pierdla za aborcję.
Chrześcijanie i ateiści popełniają podobny błąd: ci pierwsi nie chcą
zobaczyć w Jezusie elementu ludzkiego, ci drudzy – boskiego.
Śmierć jest jak policjant. Przychodzi i mówi: Pan pozwoli ze mną.
Diabeł ma rogi, kopyta, ogon. Słowem: wygląda jak Bóg przykazał.
(„Marzycielka, czyli kilka godzin z życia kretynki”)
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Magiczne światy
Jerzego Andrzeja Masłowskiego
Jedna z najpopularniejszych piosenek Jerzego A. Masłowskiego –
„Jesienna dumka” opowiada o samotnej kobiecie, która, wyalienowana z otaczającego świata, z rezygnacją przygląda się życiu: „Ona
jest inna: niewczorajsza, niedzisiejsza / ona jest inna, nietutejsza,
nietamtejsza”. To samo można odnieść do całej twórczości poety
i prozaika, bowiem tak jego wiersze i piosenki, jak też opowiadania i sztuki teatralne wymykają się wszelkim próbom klasyfikacji
i nie sposób ich zaszufladkować. Jedyne porównanie, jakie przychodzi na myśl, bardziej odwołuje się do malarstwa i sztuk plastycznych niż do literatury:
teatr magiczny.
W malarstwie styl ten (będący w rzeczywistości odmianą
melancholijno-sentymentalnego surrealizmu) pełen jest z jednej
strony realnych, z drugiej – baśniowych postaci, nierzeczywistych
krajobrazów i kolorów w nieskończonej liczbie odcieni. Masłowski kreując swój teatr magiczny, maluje słowem, a jego twórczość
pełna jest metafor, porównań, wieloznacznych skojarzeń, aluzji,
a nade wszystko refleksji, z których układa dwa światy: rzeczywisty
i nadrealny – ten ostatni pełen jest snów, wizji, przeczuć i trudno
zauważyć, gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi.
Zadaniem myśli jest nie tyle opisać świat już istniejący, co powołać do życia czy też wydobyć z ukrycia świat prawdziwy, a dotychczas brakujący – napisał prof. Tadeusz Sławek we wprowadzeniu
do książki „Odcienie gnozy”.
Twórczość Masłowskiego przenikają nierzeczywiste postacie
i mityczne istoty: smoki, elfy, rusałki, pegazy, jednorożce, dybuki,
anioły i różne niematerialne stworzenia. W swych wierszach, opowiadaniach i sztukach teatralnych – niczym alternauta – podróżuje po innych wymiarach. Miesza rzeczywistości, jednocześnie
pokazując komizm i tragizm życia, co budzi lęk i sprawia, że wielu
czytelników (a i krytyków) nie wie, jak ustosunkować się do jego
twórczości: żart to, prowokacja czy coś znacznie więcej?
Niech twa dusza pozostanie chłodna i spokojna w obliczu miliona
wszechświatów – pisał Walt Whitman w „Pieśni o sobie”.
Cała twórczość Jerzego A. Masłowskiego
nasycona jest metafizyką.
Moja religia to mix przeróżnych wierzeń, mitów i systemów
filozoficznych. W każdym znajduję coś ciekawego i adoptuję
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do swojego świata. Jednak nie jestem religijny: moja wiara
wykracza daleko poza religię. Religie dzielą, są przyczyną wojen,
dyskryminacji, zniewolenia umysłowego i w imię swoich interesów
nie dopuszczają do głosu najważniejszej prawdy o społeczeństwie,
mówiącej, że my – ludzie, gramy w jednej drużynie. Religia jest jak
świątynia, która oddziela nas od świata, od ludzi, od rzeczywistości. Zburzcie świątynie, a zobaczycie niebo – powiedział w jednym
z wywiadów.
Po trosze jest gnostykiem i dualistą wierzącym w dwóch bogów:
Rex Mundi, czyli Pana Tego Świata, który jest bogiem niższej kategorii, bogiem omylnym, bogiem eksperymentatorem, Demiurgiem (zwraca się do niego w wierszach: „Żart”, „Niemodlitwa”),
oraz w Boga Stwórcę, stojącego ponad wszystkimi istotami i duchami (modli się do niego w wierszu: „Avinu Malkeinu”). Jednak
nawet Demiurga nie posądza o zamierzone zło i stara się tłumaczyć jego pomyłki (dramat: „Pożegnania’68”). Jesteśmy zlepkiem
doskonałej duszy stworzonej przez Boga Stwórcę i ułomnego ciała stworzonego przez Demiurga – taki obraz człowieka wyłania
się z wierszy Masłowskiego. Dlatego też w swojej słynnej modlitwie: „Moja modlitwa” nie przeprasza za winy, nie tłumaczy się ze
swych potknięć, nie prosi Najwyższego o wybaczenie, a jedynie
o Trochę nadziei na nadzieję.
Jakże możesz oczekiwać po mnie doskonałości, kiedy jestem aż tak
pełen sprzeczności? – pisał żyjący w Hiszpanii na przełomie XI
i XII wieku słynny myśliciel rabbi Abraham ibn Ezra.
Jerzy A. Masłowski jest nie tylko gnostykiem, ale też po trosze:
rabinem znającym kabałę, Celtem widzącym mityczne istoty,
australijskim Aborygenem rozumiejącym magię, afrykańskim
szamanem wiedzącym, że nasz świat przenikają inne światy, pełne nadrealnych istot, wśród których są duchy-obserwatorzy,
duchy opiekuńcze, demony… (wiersze: „Anioł powszedni”,
„Nadchodzą”; opowiadania: „Opiekun”, „Ocalony”). W takim
świecie wszystko ma duszę: liść, kamień, strzępek babiego lata…
W wierszu „Sierpniowe chmury” z jednej strony porównuje obłoki
do baśniowych smoków i bezowych ciastek, z drugiej – sierpniowe
chmury to ludzie w średnim wieku, którzy: Nie wiedzą: skąd gdzie
i po co / nie biorą nic na poważnie / pytania sensy nonsensy / są dla
nich wreszcie nieważne. Jest też buddystą pokazującym, że życie to
nieustanne krążenie energii (wiersz: „do re mi”), i wierzącym w prawo przyczyny i skutku (opowiadania: „Anioł”, „Mansarda”; tryptyk
teatralny „Trzy kroki do wieczności”). Jest wreszcie taoistą, który
nie tylko opowiada o alternatywnych światach (wiersze: „Inny”,
„Wszechświaty”, „Dzień, którego nie było” czy jedno z jego najsłynniejszych opowiadań: „32 grudnia”), ale też pokazuje, że sen jest dalszą kontynuacją życia, a życie kontynuacją snu (opowiadanie: „Przebudzenie”). I jak każdy taoista patrzy z dystansu oraz krytycznie na
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siebie samego i innych (wiersze: „Fantomy”, „Pejzaż”, „Dziura”),
a także na wszelkie przejawy porządku społecznego (wiersze:
„z czasem”, „Ojczyzna”). Ostrzega przed dyktatem religii i teokracją (wiersz: „Opus gay”; opowiadanie „Sukcesor”), pokazuje
straszliwe konsekwencje, jakie niesie fundamentalizm religijny
(opowiadanie: „Natasza”; musical „Zakochany Tel Aviv”), a także
naśmiewa się z wszelkich wyobrażeń o życiu po śmierci: (komedia teatralna: „Zaświaty, czyli czy pies ma duszę”, jednoaktówka „Wieczny odpoczynek”, będąca częścią tryptyku „Trzy kroki
do wieczności”). Wreszcie, jak każdy taoista, bezlitośnie obnaża
dewocję (opowiadanie „Lipa”), a także zakłamanie i dulszczyznę (zbiór opowiadań: „Coś śmiesznego – bajki dla dorosłych”;
komedia teatralna: „Desperatki”, monodram: „Marzycielka, czyli
kilka godzin z życia kretynki”).
Posiada niezwykły dar postrzegania rzeczywistości z różnych
perspektyw. Z jednej strony ma nadwrażliwość przewrotnego dziesięciolatka (wiersze: „Nie pozwól”, „Lipcowy zmierzch”,
„Taki ktoś”), z drugiej – wrażliwość kobiety (wiersze: „Zagubiona dziewczyna”, „Maria z Toledo”; monodram „Marzycielka”), z trzeciej – mądrość dojrzałego mężczyzny (wiersze:
„W knajpie”, „Między nocą a porankiem”; monodram „Kaskader”). Ma wreszcie
wrażliwość mistyka,
a może raczej guru nauczającego i ostrzegającego przed nienawiścią i dyskryminacją (wiersze: „Avinu Malkeinu”, „Pan mi mówi”;
dramat „Pożegnania’68”). Fascynuje go ludzka osobowość,
pokazuje, jak bardzo bywa przewrotna (wiersz: „Tylko nic sobie
nie obiecuj”; opowiadanie: „Przybysz”), mroczna (opowiadania:
„Misterium”, „Wieża Boga”), a czasami wielokrotna (opowiadania: „Fotografia”, „Nieznajoma”).
Pisze o podróżach – są jego żywiołem. Ale też pisze w podróży; lubi tworzyć, przemieszczając się z miejsca na miejsce. Zafascynowany jest Francją (wiersze: „Pojedźmy”, „Anioł
z Reims”, „Wieczór w La Rochelle”), a ściślej – najbardziej magicznym obszarem tego kraju – Oksytanią – krainą albigensów
i ich herezji (wiersze: „Jeszcze kiedyś…”, „W oksytańskim zaułku”). Tam właśnie napisał swój najbardziej tajemniczy i wieloznaczny wiersz: „Źródło” oraz równie wieloznaczne opowiadanie:
„Sukcesor”. Zapytany, dlaczego tak bardzo lubi podróżować, odpowiada, że podróż jest dla niego rodzajem medytacji.
Czy nie jest tak, że droga jest celem samym w sobie, że celem
wędrowania jest wędrowanie? – pytał Matsuo Bashō w swym
„Dzienniku podróży do Sarashina”.
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Nie poddaje się modom.
Jego wiersze i piosenki mają rym i rytm; każdy utwór stanowi
odrębną opowieść. Gdy w jednym z wywiadów radiowych, w czasie dyskusji na temat poezji, zapytano go, czy nie uważa, że poezja
rymowana jest passé, odparł:
Dla mnie pisanie wiersza to ćwiczenie cierpliwości, to nie tylko
poszukiwanie odpowiedniego rytmu, ale też poszukiwanie tego najwłaściwszego określenia, które pasuje do pisanej przez mnie układanki. To jak rozwiązywanie krzyżówki i wstawianie do każdej linijki
diagramu tego jednego, jedynego słowa, które najbardziej oddaje to,
co chcę powiedzieć. A co do formy: nic się tak szybko nie starzeje jak
awangarda.
Z reguły nie pisze białych wierszy. Tych kilka, które opublikował,
uznaje za eksperyment, chwilowy kaprys, do którego nie zamierza wracać. Twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak „biały wiersz”
i że tego typu „słowo-twory” powinny mieć swoją odrębną nazwę.
Także opowiadania i sztuki teatralne pisze klasycznie, świadomie
rezygnując z formy, a skupiając się jedynie na treści. Pisze językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Chce ze swoim przesłaniem trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaintrygować
ich, zachęcić do bardziej świadomego przeżywania każdej chwili.
Podkreśla, że warto słuchać intuicji, wierzyć w przeczucia i sny.
Każdy jego utwór: wiersz, piosenka czy opowiadanie, rozgrywa się
na dwóch, czasem trzech płaszczyznach skojarzeń. Tworząc sztukę
teatralną (a pisze głównie komedie – jak na taoistę i guru przystało), używa aż trzech rodzajów humoru: popularnego (ale nie
powiatowego), intelektualnego i surrealistycznego. Dzięki temu
każdy odbiorca może znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego.
Wszystko, co pisze, przesycone jest uwielbieniem życia i świata
oraz zachwytem nad niepowtarzalnością każdej istoty. Ale też
z każdego słowa emanuje ból i niezgoda na przemijanie. Tematem wielu jego utworów jest miłość, ale też śmierć. Łączy te
stany niewidzialną nicią (wiersz: „Zapamiętaj mnie”). Pisząc
o miłości, nie szuka porównań, bo wie, że jakiekolwiek próby
określenia tego stanu z góry skazane są na porażkę (wiersz: „Nie
znajdę…”). Pisząc o śmierci, raz nie wierzy w życie pod drugiej
stronie (wiersz: „Lepszeigorsze”), innym razem ma nadzieję, że
śmierć nie jest końcem (wiersz: „Odchodzimy”), by w wreszcie być pewnym, że po drugiej stronie czeka świat, ale całkiem
inny, niż nam się wydaje (jednoaktówka: „Wieczny odpoczynek” z tryptyku „Trzy kroki do wieczności”). Znaczące jest też
motto, którym poprzedził swój zbiorek „Słońca” – Życie jest
ucieczką, a śmierć – powrotem. Tematyka kresu życia pojawia się
w jego pracach często, choć nie zawsze jest to zauważalne na
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pierwszy rzut oka: wiersz „Liliowa” nie tyle mówi o kobiecie, która chce porzucić dotychczasową egzystencję i wyjechać, ile raczej
o kobiecie, która chce wycofać się z życia, wierząc, że po drugiej
stronie czeka na nią lepszy świat. Mimo że w całej swej twórczości Masłowski nie zgadza się na cierpienie i buntuje się przeciw
absurdom tego świata, wie, że życie jest wypadkową dwóch przeciwstawnych sił: bólu i szczęścia.
Każda dusza musi przejść wiele prób na swej drodze – to jedne
z najważniejszych słów najbardziej ezoterycznej księgi – Księgi
Zohar.

Przytoczone w tekście tytuły wierszy pochodzą z tomików
poetyckich „Kiedy umiera anioł”, „Słońca”, „Et in Arcadia
Ego”. Przytoczone tytuły opowiadań pochodzą ze zbiorów: „Coś
śmiesznego – bajki dla dorosłych”, „Wieża Boga”. Zarówno
z wierszami, opowiadaniami, jak też tekstami sztuk teatralnych
można się zapoznać na stronie autora:
www.maslowski.com.pl

Mimo że prace Masłowskiego przenikają ból, refleksja nad przemijaniem, tęsknota do zdarzeń minionych i do lepszych wszechświatów, jest w jego utworach coś jednoznacznie pozytywnego:
cierpienie przemija, łzy działają oczyszczająco i wszystko wraca do
równowagi (wiersz: „Ziemia się kręci…”). Kiedyś, na spotkaniu
autorskim powiedział:
Choćbyś stał na krawędzi, choćbyś był przekonany o bezsensie całego istnienia, żyj i nie rozpaczaj, bo twe łzy burzą misterny Boski
Plan.
Często wraca do przeszłości i – niczym Joe Brainard w swym
niezwykłym pamiętniku „I remember” – rozpaczliwie zapisuje
wspomnienia, bojąc się, że na zawsze przepadną w zakamarkach
pamięci (wiersz: „Miałem”). Każdą istotną myśl, każdą szczególną chwilę z miłością umieszcza w swych wierszach i opowiadaniach – podobnie jak bohater „Trylogii miłosnej” Paula
Bogarta, który w ostatniej scenie przytula do piersi pamiątki
kojarzące mu się z najważniejszymi momentami życia (wiersz:
„Przylądek lepszej nadziei”). I – jak wiele osób rozczarowanych
dorosłością – wraca do dzieciństwa, kiedy świat był prosty, przyjazny i bezpieczny (wiersz: „Dawniej niż wczoraj”). Ostatnie słowa
umierającego na AIDS słynnego, choć dziś nieco zapomnianego
reżysera Dereka Jarmana brzmiały: Chciałbym, by świat był pełen
puszystych kaczuszek.
Jerzy A. Masłowski chciałby, by świat był pełen przyjaznych
rusałek, elfów, żywiołaków, a nade wszystko smoków – to dlatego przez wiele lat hodował legwany – jaszczury, które były
dla niego łącznikiem z innymi, baśniowymi wszechświatami.
Wojciech Michał Cegielski

122

123

Spis treści
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
30
31
33
34
35
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49
50
50
51
51
53
54
55
57
58

Niemodlitwa
Wpadłem tu
Zanim czas posrebrzy włosy
Wszechświaty
Pomarańcze w Jeruzalem
Z Plejad…
Pojedźmy
Nie znalazłem
Przylądek lepszej nadziei
Liliowa
Evele
z czasem…
Sierpniowe chmury
Grajek ze Starówki
Wieczór w La Rochelle
Maria z Toledo
Posłuchaj życie
Przegadajmy tę noc
Chwila
To się już nie zdarzy
Pod stygnącym słońcem
Dwa światy
Zawieszeni
Mój toast
Źródło
W Kazimierzu na rynku
Niepotrzebnych kilka słów
Mężczyźni z jedną twarzą
Nie będziesz
Sara z Camargue
Popołudnie w Epidauros
Wybacz mi
Powódź
Krakowska ballada
Pocieszanka?
Do przyjaciół lemingów
Łączka
w wolnej chwili…
Nie pozwól
Lipcowy zmierzch
Taki ktoś
Na rozbiegu
Moja modlitwa

124

61 Odchodzą marzyciele
62 Jeszcze trochę dobrego
63 Anioł z Reims
65 Avinu Malkeinu
66 Smutny pejzaż
67 Zdumienie
67 Miałem
69 W knajpie
70 Tylko nic sobie nie obiecuj
71 Dzień którego nie było
73 Prośba o iskierkę
74 Strofy tylko dla ciebie
75 Nie znajdę…
77 Między nocą a porankiem
78 Nie odchodź
79 Ziemia się kręci…
81 Jeszcze kiedyś…
82 Zapamiętaj mnie
83 W taki dzień jak ten…
85 Cień
86 Piosenka przed snem
87 On cię pokocha
89 Kiedy umiera anioł
90 Kochane
91 Jesienna dumka
93 Odchodzimy
94 Pożegnania
95 Lepszeigorsze
97 Czas PRZED i czas PO
98 Słońca
98 Fantomy
98 Śmiertelni – nieśmiertelnym
99 do re mi
101 W kraju na „P”
102 Pan mi mówi
103 Ojczyzna
105 Pejzaż
106 Kiedyś przyjdzie…
107 Już prawie nie ma nas
109 Opus gay
110 W oksytańskim zaułku
111 zanim stąd odejdę
112 dzień w którym odejdę
114 Myślówki
118 Magiczne światy Jerzego Andrzeja Masłowskiego

125

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim bytom materialnym i transcendentalnym,
które przyczyniły się do powstania tego niezwykłego wydawnictwa.
Wojciech Michał Cegielski - wydawca

Et in Arcadia Ego
wiersze i piosenki o kochaniu i umieraniu
Jerzy Andrzej Masłowski
www.maslowski.com.pl
Fotografie i opracowanie graficzne
Piotr Woźniak
Redakcja i korekta
Janina Granas-Olewińska
Skład
info@pi-art.pl
Druk
drukarnia@openeyes.com.pl
Wydawca TAO sp. z o.o.
www.grupatao.com
Copyright by Jerzy A. Masłowski 2015
Copyright by TAO Sp. z o.o. 2015
Emów 2015
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-920191-0-7

