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Młoda służąca

Zakonnik

Powiedzieć coś

o sobie„. - to dla mnie
zadanie zbyt trudne.Mogę jedynie powiedzieć,
że próbuję za pomocą
pióra przekazywać
ludziom moje refleksje, obserwacje i przemyślenia. Próbuję różnych form literackich.
Raz jest to wiersz, lub tekst piosenki - innym razem mniejsza, lub większa forma
dramaturgiczna. Czy to co chcę przekazać
ma jakieś znaczenie? - Tego jeszcze nie wiem
1 ocena tego co robię nie do mnie należy.
A więc - próbuję„.
Jadwiga Has

„Toczy

się,

toczy wóz historii"

tekst Jadwiga Has, muzyka Juliusz Loranc
Toczy się. toczy wóz historii
Od walk o władzę, ziemię. trony
Przez rewolucję. krwawe wojny
Pędzi wśród zgiełku wóz szalony.
Dwadzieścia

wieków - na tym wozie.
na nim pełno„.
Niechże się cofnie, niech przystanie
Tam, gdzie jemioła, miód i drewno.
Mieczy i

krzyży

Nasz wóz w litewsldm staje dworze
I w wiek szesnasty cofa koła„.
Jest tam król August młody, piękny,
Radziwiłłówną zwie się ona.
I oto miłość dwojga ludzi
Na wóz historii śmiało wbiega.
Kto jej zagrodzić drogę zdoła.
Kto jej dobrego słowa nie da.
Miłości, jakiej w dziejach mało,
Bo świat jej siły waży lekce.
Oddajmy więc jej słuszne prawo,
By czasem rządzić mogło serce.

I niech w historii pieśniach mrocznych
nuta dziś zagości...
Niechaj balladą się wyśpiewa
Historia, lecz ta - o miłości.
Jaśniejsza

„Są

zie spojrzenia,

„Są

słowa złe"

tekst Jadwiga Has, muzyka Juliusz Loranc

tekst Jadwiga Has, muzyka Juliusz Loranc
Są złe

spojrzenia, słowa
niby żmije,

Są

trudne wybory i racje stanu,
diabłu ogarek - tam świecę Panu,
Słuchać, co mówią i robią sąsiedzi,
Kto zdradę szykuje i na czym kto siedzi.

złe

Tu

Kąśliwe

Co pragną zatruć każdy
I wszystko to, co żyje.

śmiech

Gdy trzeba wybierać, co dobre, co złe
A wybór niełatwy, bo przegrać się nie chce,
Z rozsądldem się naradż - on racje ma swe,
I słuchaj, co mówi serce.

Gdyś

jest bogaty, złoto masz
je ukradł
Gdy sława zdobi twoją twarz
Chcą, by się stała smutna

Powiedzą, żeś

Są słowa

kłamliwe i chytre ręce
tajne podchody - kto wyżej, więcej I
Kto kogo pokona, !no wpadnie w sidła,
Ten pnie się do góry, tamtemu krzywda.

A gdy ci szczęście zesłał los
Do twego zajrzą domu
By sycząc - drański zadać cios
Znienacka, pokryjomu.
Najwięcej

Gdy

jedna!{

drażni

Są

Gdy przyjdzie wybierać., !no dobry, Ino zły,
A człowiek człowiekiem nie zawsze być zechce,
Nim lwmu zaufasz, odczekaj sto dni
I słuchaj, co mówi ci serce.

je,

ludzką miłość widzą.

Zawiścią płoną ślepia złe

I

szydzą,

trudne wybory i racje stanu"

szydzą. szydzą.

A gdy zapytasz - czemu tak
$wiat trują swoim jadem?
Odrzekną - bom nie człek, ni ptak
Bóg mnie uczynił gadem.
Po ziemi pełznie podły gad,
Bo taka wola Boga
Lecz nim nas przed nim zdejmie strach
Ludzka go zdepcze noga.

Choć często

nad sercem rozsądeh hiada
Nie straszne mu zmo•.vy, ni ludzka zdrada.
A gdy drugie serce tuż oboli bije
Jest mądre i śmiałe, bo wie po co żyje.
Nie wolno wybierać, czy lwchać, czy nie,
Bo może to szczęście nie zdarzyć się więcej ...
A życie zbyt często, jah nitka się rwie,
Więc Ż~'j ta I<. ja!< każe ci serce.
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