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RADOŚĆ PISANIA 

Dokq.d biegnie ta napisana sarna przez napisany las? 

Czy z napisanej wody pić, 

która jej pyszczek odbije jak kalka? 

Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy? 

Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta 

spod moich palców uchem strzyże. 

Cisza - ten wyraz też szeleści na papierze 

i rozgarnia 

spowodowane słowem „ las" gałęzie. 

Nad białq kartkq. czajq się do skoku 

litery, które mogq ułożyć się źle. 

zdania osaczajq.ce, 

przed którymi nie będzie ratunku. 

j est w kropli atramentu spory zapas 

myHiwych z przymrużnonym okiem, 

gotowych zbiec po stromym piórze w dół 

otoczyć sarnę, złożyć się do strzału. 

Zapominajq, że tu nie jest życie. 

Inne, czarno na białym, panujq tu prawa. 

Okamgnienie trwać będzie tak długo. jak zechcę, 

pozwoli podzielić się na małe wieczności 

pełne wstrzymanych w locie kul. 

Na zawsze, jeśli każę. nic się tu nie stanie. 

Bez mojej woli nawet liść nie spadnie 

ani źdźbło się nie ugnie pod kropkq kopytka. 

j est więc taki świat, 

nad którym los sprawuję niezależny? 

Czas, który wiqżę łańcuchami znaków? 

Istnienie na mój rozkaz nieustanne? 

Radość pisania. 

Możność utrwalania. 

Zemsta ręki śmiertelnej. 

(. .. ) 

Piszqc te swoje wiersze 

zastanawiam się, 

co w nich, za ile lat 

wyda się śmieszne. 

już tylko czasem 

ogarnia mnie strach. 

W podróży. 
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W obcym mieście. (. . .) 
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dyr. nacze lny: 
EWA BONK
WOŹNIAKIEWICZ 

dyr. artystyczny: 
KRZYSZTOF 

NAZAR 

SCENA MAŁA Teatru Wybrzeże 

im. St. Hebanowsk iego 

ALLEGRO 
MA NON TROPPO 

spektakl poetycki oparty na tekstach 

Wisławy Szymborskiej 

według scenariusza Haliny Słojewskiej 

w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza 

ze scenograf i ą Łucji i Bruna Sobczaków 

w opracowaniu muzycznym Piotra Orawskiego 

w wykonaniu 

Elżbiety GOETEL, Małgorzaty JAŚKIEWICZ, 

Tomiry KOWALIK, Aliny LIPNICKIEJ, 

Haliny SŁOJEWSKIEJ, Haliny WINIARSKIEJ, 

Jerzego DĄBKOWSKIEGO, Jerzego KISZKISA, 

Dariusza SZYMANIAKA, J a ro s ława 

TYRAŃSKIEGO. 

W mowie potocznej, która nie zastanawia si ę 

nad każdym s ł owem,wszyscy u żywam y 

określefi: „zwykle życ i e", „zwykły świat"„,zwykla 

kolej rzeczy"„. Jednak w języku poezji, gdz ie 

każde s ł owo się waży, nic ju ż zwyczajne 

i normalne nie jest. Żaden kamiet'l i żadna nad 

nim chmura. Żaden dzie11 i żadna po nim noc. 

A nade wszystko niczyje na tym świec i e 

istnienie.(„.) 

Poeta, jeśli jest prawdziwym poetą, musi c iągle 

powtarzać sobie „nie wiem". Każdym utworem 

próbuje na to odpowiedz i eć, lecz kiedy tylko 

postawi kropkę, ogarnia go wahanie, już zaczyna 

zdawać sobie sprawę, że jest to odpowiedź 

tymczasowa i abso lu tnie nie wysta rczająca . 

Więc próbuje jeszcze raz i jeszcze raz, a potem 

te kolejne dowody jego niezadowolenia z sieb ie 

historycy literatury zepną wielkim spinaczem 

i nazywać będą „dorobkiem". („.) 

Cytowa ne fragmenty pochodzą 

z przemówien ia Wisławy Szymborskiej 

wygłoszonego w Sztokho lmie 

z okazji wręczenia poetce 

LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 
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