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_Benjamin_Britten 

Curlew 

przypowieść kościelna 

libretto WILLIAM PLOMER 
tłumaczenie T. 

obsada 
Szalona (tenor) 
Przewoźnik (baryton) 
We,drowiec (baryton) 
Duch Dziecka (sopran) 
Opat (bas) 

River : 

Chór Pielgrzymów (3 tenorzy, 3 barytony, 2 basy) 

oraz 

INSTRUMENT ALIŚC I 

{flet, róg, altówka, kontrabas, harfa, perkusja, małe organy) 

oraz AKOLICI 

akcja dzieje sie, w kościele przy rzece, w bagnistej okolicy, 
we wczesnym średniowieczu . 
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I 
COpat. Mnisi, Akolici 
i Instrumentaliśc i. śpiewa jąc . 
idą w proces ji w kierunku scenyl 

OPAT, MNISI 
O Stworzycie lu rzeczy, 
blagamy C ię przed nocą, 
abyś według swej łagodnośc i 
prowadził nas i strzegł . 

Niech odejdą senne widziadła 
1 wid ma nocy: 
i niech uciszy się nasz wróg, 
aby ciała nie zostały zhańbione . 

Prowadź, najświętszy Ojcze. 
i Ty. jedyny równy Ojcu 
wraz z Duchem Pocieszycielem, 
królujący przez wszystkie wieki. 
Amen. 

COpat wychodzi do przodu 
i wita przybyłychl 

OPAT 
Dobrzy ludzie. 
chciałbym wam powiedzieć, 
że bracia, którzy tu dziś przybyli . 
pokażą wam misterium: 
jak w wielkiej biedzie 
dany był znak łask i Bożej. 

MNISI I Znak łaski Bożej. 

OPAT 
Niedaleko stąd , 
gdzie we Wschodnich Bagniskach 
płynie Curlew River, 
nie tak dawno, 
wśród takich jak wy 
dany był znak łaski BożeJ . 

MNISI I Znak łaski Boże j. 

OPAT 

I 

Jak światło wśród c iemności. 
jak ożywcze źródło na pustyn i, 
jak niewinność zmywa winę. 
tak dany był znak łask i Bożej. 

OPAT, MNISI ldo przybyłych) 

I 
Prośmy za tych. którzy 

poz. est. ają na brz. egu. samotnie. 
Chwalmy Boga. który podnosi 
upadłych , zagubionych. 
najmnie jszych. 

OPAT 
U miłowani , towarzyszcie 
naszemu misterium. 

(Mnisi . którzy mają grać role 
Sza lonej, Wędrowca 
i Przewoźnika. przebieraj ą 
się ceremonialn ie. 
Szalona i Wędrowiec z Akolitami 
opuszczają miejsce gry; 
Mnisi zajmują ławki nieopodal , 
siadają w nich razem 
z Opatem. wcielając się 

I w Chór Pielgrzymów. Pojawia się 

Przewoźni kJ 

PRZEWOŹNIK 
Jestem przewoźn ikie m. 

Prowadzę łódź 
przez Cur lew River. 
przez Wschodnie Bagniska. 
W kazdy czas , w każdą pogodę , 

prowadzę łódź . 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Pomiędzy dwoma królestwami 
rzeka płyn ie; 
z tej strony Zachód , 
z tamtej Wschód. 

PRZEWOŹNIK 
Dziś jest szczególny dz ień . 

wielu ludzi potrzebuje łodzi, 
by przeprawić się na drugi brzeg. 
Tam zbiera się lud, 
by modl i ć się przy grobie, 
przy świętym grobie. 
Rok temu od dzis 
był tam pogrzeb; 
lud wierzy, 
że od grobu płynie wielka łaska, 
która leczy choroby c i ała 1 duszy. 
Dziś jest szczególny dz i eń, 

za pamiętajcie go wszyscy 
dobrze I 

(wsiada do łodz i . 

Zbliża się Wędrowiec) 

WĘDROWIEC 

I 
Wędruj ę z Zachodu. 
z Zachodu, wędruj ę . 

Daleko, daleko 
na Północ muszę i ść; 
przede mną wiele ciężkich dni. 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Da leko, da leko 
na Północ musi i ść; 
przed nim wiele c1ężk 1 ch dni. 

WĘDROWIEC 
Za mną chmury i mgły, 
bagna i pastwiska, 
lasy i wrzosowiska; 
wiele niebezpieczeństw: 
niech Bóg strzeże wędrujących ' 
(podchodzi do łodzil 
Tutaj jest brzeg Curlew River, 
właśnie dotarłem do łodzi. 
Widzę łódź gotową do drogi. 

!Przewoźnik jest gotowy do 
drogi) 

PIELGRZYMI 

I 
Pomiędzy dwoma królestwami. 
rzek.o, płyniesz ! 

z tej strony Zachód. 
z tamtej bagna, moczary i rów, 
z tamtej strony Wschód. 

WĘDROWIEC 

I 
Przewożnikul Czy znajdzie się 
dla mnie miejsce, 
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I 
miejsce dla mnie w twojej łodzi? 

CPrzewożnik wsta je) 

PRZEWOŹNIK 
Oczywiście, panie. 
Jest miejsce dla ciebie. 
Wejdż , proszę . 

Ale przedtem chciałbym 
was zapytać, 
co to za dziwne odgłosy 
tam. na drodze? 

SZALONA lz da leka) 
Przedrzeźn ia cie mnie . 
pytacie mnie, 
dokąd idę , dokąd . 
Skąd mogę w iedzieć? 

Gdzie pt as iego gniazda 
nie zasypał śnieg , 

gdzie oczu baranka 
nie rozszarpał kruk . 
czarny kr uk -
puśćc ie mnie tarni 

PRZEWOŹNIK 

I 
Ch ciałbym was zapytać, 
czy widzic ie, 
kto to jest , kto tak śpiewa? 

WĘDROWIEC 
Tak , ludzie patrzyli 
na kob i etę na drodze, 
która wydawała się szalona. 
Mówią. ze pochodzi 
z Czarnych Gór. 
Ludzie byli rozbawieni , 
kiedy usłysze li jej śpiew : 

wszyscy zaczęli się śmiać . 
J uż nadchodzi. 

(zjawia się Szalona] 

PRZEWOŹNIK 

I 
Opóźnię odjazd łodzi . 

[Wędrowiec wsiada do ło dzil 

SZALONA 
Wpusćcie mnie! Wypuśćcie mnie' 
Wskażcie. wskazcie mi drogę! 
Nie mówcie, nie mówcie tak , 
dlaczego grat strzały 
rozdzie la dzień? 
Dlaczego żyć to le pić glinę 
ciemną jak dzień? 
Wpuśćcie mnie! Wypuśćcie mniel 
Nie odwracajcie się ode mnie! 

PRZEWOŹNIK 

I Poczekam na szaloną kobietę. 
Chciałbym J ą zobaczyć. 

PRZEWOŹNIK, WĘDROWIEC, 
OPAT, PIELGRZYMI 

Już nadchodzi ' 
Poczekamy na szaloną kobietę. 
Opóżnimy odjazd łodzi. 

Chcemy ją zobaczyć. 
Chcemy usłyszeć jej śpiew. 
Będziemy się śmiać: 
z je1 szalonego śpiewu . 

WSZVSCY 
Majaczy błądząc. 
błądząc . samotn ie. 

(Szalona podchodzi do łodzi. 
robi kilka kroków w lewo, 
potem w prawo, jakby w tańcu) 

SZALONA 
Czysty jak bezchmurne niebo 
może być umysł matki. 
ale ciemniejszy 
n i ż bezgwiezdna noc 
gdy nie ma światła, żadnego . 

żadnego światła. 
żeby wskazać drogę. 

Wszystko jest jasne. 
ale tez niejasne. 
miłość do mojego dziecka 
miesza mi w głowie: 
gdzie moje kochanie teraz jest? 
Gdzie? Gdzie? Gdzie? 
Czy powinnam spytać 
tych podróznych? 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Czy oni też ją wyśmieją. 
kiedy ona tak majaczy 
błądząc samotnie? 

SZALONA 

I Czy on zna ból matki? 
(upada na ziemię) 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Rosa na trawie 
światło jak nadzieja 
wtedy koniec. 

SZALONA 

I 
Rosa na trawie 
światło jak nadzieja ; 
rosa na.„ 
Jest: nie ma! 
(opada bezsi ln ie) 

OPAT 

I 
Czy ona zamierza 
przejść przez życie 
narzekając na jego gorzki smak? 

PIELGRZYMI 

I 
Rosa na trawie. 
Jest: nie ma! 

(Szalona podnosi głowę, 
wpatruje się w dell 

SZALONA 
Niedaleko Czarnych Gór 
tam mieszkam, 
daleko na Zachód, 
tam mieszkałam 
z mym jedynym dzieckiem. 

Pewnego dnia ono zaginęło : 
kazde mie1sce stało się ciszą 
pełną 1ego nieobecności , 
ryczącą jak morze! 

Moje jedyne dziecko zagi nęło, I 
porwane jak niewolnik. 
przez nieznajomego , obcego. 

Powiedzieli mi , że został porwany 

Zabaw nas swoim śpiewem , 
Szalona! 
Pokaż, co potrafisz! 
Szalona. śpiewaj! 

na wschód, wschód , SZALONA 

I 

wzdłuż szlaku handlarzy 
na wschód, wschód, wschód! 

Jasna i niejasna na umyśle 
na wschód wędruję 
tęskniąc za mym syna. 
(płacze) 

WSZVSCY 
Tysiące mil może dzie lić 

matkę i je j syna, 
ale nic nie zmniejszy 
jej tęsknoty za nim. 

WĘDROWIEC 

Czy jej poszukiwanie 
znajdzie koniec tutaj. 
przy Curlew River, 
właśnie teraz, kiedy dotarła 
do Curlew River? 

!Szalona wstaje) 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 

Pomiędzy dwoma królestwami 
rzeka płynie, 
z tej strony Zachód , 
z tamtej Wschód. 

I 

I 
I 

SZALONA 
Przewoźniku , Przewoźniku, 
pozwól mi wejść na twą łódź! 

PRZEWOŹNIK 
Nie wezmę cię na łódz , 
chyba że mi powiesz , 
skąd pochodzisz 
i dokąd idziesz? 

SZALONA 
Pochodzę z Czarnych Gór! 
Szukam, szukam kogoś .. 

PRZEWOŹNIK 
Więc pochodzisz z Czarnych Gór! 
Więc powiem ci . 
kobieto z Czarnych Gór, 
ze nawet głupiec widzi, 
ze twe stopy błądzą . 
że twe myś l i tak.ze błądzą. 

SZALONA I Pozwól mi wejść na twą tódź! 

I 
PRZEWOŹNIK 

Nie przeprowadzę cię 
przez Curlew River, 
chyba że zabawisz nas 
swoim śpiewern 1 

PRZEWOŹNIK, WĘDROWIEC, 
OPAT, PIELGRZVMI 

Chyba że zabawisz nas 
swoim śpiewem 1 

Chcemy słuchać twojego śpiewu, 
szalonego śpiewu! 
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Niedobry! 
Odmawiasz m1, 
szlachetn ie urodzonej! 
Nie przystoi ci 
taka nieuprzejmość, 
przewoźniku po Curlew River 

PRZEWOŹNIK 

I Ta kobieta z Czarnych Gór 
używa poetyckiego języka. 

SZALONA 
Pozwól, że przypomnę ci 
o słynnym wędrowcu , 
który wymyśl ił zagadkę 
o tym mie jscu: 
'Ptaki z Fenland. 
czy płyniecie, czy fruniecie , 
dzikie ptaki. nie potrafię pojąć 
waszego krzyku. 
Powiedzcie mi, 
czy ktoś, kogo kocham. 
wędru1e jeszcze po tym świecie? ' 

!patrzy na odlatujące ptak.il 
Przewożniku , 

tam fruną dzikie ptak1I 
Widzę , jak fruną dzikie ptak 11 
Co t o za ptaki? 

PRZEWOŹNIK I Te? To zwyczajne mewy. 

SZALONA 

I 
Mewami chcesz je nazywać! 
Tutaj , przy Cur lew River. 
nazywaj je , proszę. 
ptakami Curlew z Fenland. 

PRZEWOŹNIK 
Przepraszam c i ę . 

Mieszkając w t ym 
słynnym miejscu 
powinienem wiedzieć, 
że t rzeba je nazwać 
ptakami Cur lew z Fen land. 

SZALONA I Nie mewami. 

WĘDROWIEC 

I Wędrowiec w tym właśnie 
miejscu zapłakał: 

SZALONA 

I 
'Powiedzcie mi . 
czy ktoś, kogo kocham, 
wędruje jeszcze po tym świecie? ' 

(zachowuje się tak. jakby 
naśladowała lot ptaków) 

WĘDROWIEC I ... myśląc o swo1ej ukochanej„ . 

PRZEWOŹNIK 

I 
Ona także szuka 
kogoś zaginmnego. 
Szuka syna. 



WE;DROWIEC I ... tęskn iąc za n i ą. 

PRZEWOŹNIK, WE;DROWIEC 
Podobni w tęsknocie , 

podobni w miłości . 
'Ptaki Curlew·, ona zapyta, 
ale one nie odpowiedzą. 
'Ptaki Curlew, 
czy płyniecie. czy fruniecie , 
dzikie ptaki, nie potrafię pojąć 
waszego krzyku '. 

OPAT, PIELGRZYMI 
Ptaki Curlew. 
ona także was zapyta. 
'Czy ktoś, kogo kocham, 
wędruje jeszcze po tym świecie?' 
Ona zapyta. zapyta, 
ale nie usłyszy odpowiedzi. 
'Powiedzcie mi. 
czy ktoś , kogo kocham, 
wędruje jeszcze po tym świecie?' 

(Szalona podchodzi do 
Przewoźnika 1 składa ręce 
jak do modlitwy) 

OPAT, PIELGRZYMI 
Ptaki Curlew, 
ona usłyszała wasz płacz . 

tam na Zachodzie. 
w górach, gdzie mieszka 
Tak daleko , tak bardzo da leko. 
ptaki Curlew, 
pomóżcie tej błądzącej duszy. 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 
Przewoźniku, ona cię błaga, 
że byś pozwolił jej przeprawić się 
na dr ugi brzeg: 
ona widzi, że łódź 
jest przepełniona , 

ale pozwól jej przeprawić s ię! 

Pozwól jej przeprawić się 
na drugi brzegi 

PRZEWOŹNIK 
Zdaje s ię, że ta szalona 
wie . czego szuka , 
mimo że jej umysł błądzi. 

Kobieto, spiesz się I wejdz na 
łódź! 
j ty też. Wędrowcu . 

Wsiadajcie! Wsiadajcie! 
Prowadzić lódż nie jest łatwo. 
Azeka jest szklista , 
ale sam diabeł silnym porywem 
może przewrócić ją na bok 
i zabrać wszystkich ze sobą. 
Bądźcie uważni i siedźcie 
spokojnie. 
Boże , zmiłuj się nad nami! 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Boże. zmiłuj się nad nami! 

(Szalona i Wędrowiec 
wsiadają do łodzil 

PRZEWOŹNIK I Podo;ość '"•"' ' 

I 
(Akolici podnoszą żagie l. 
Przewoźnik staje z tyłu 1 zaczyna 
wiosłować) 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 
Cur lew River, płynąca spokojnie 
między Wschodem i Zachodem, 
oddalająca człowieka od 
cztowieka l 
Ach, Przewoźniku . 

prowadź swoją łódź , 

prowadź bliżej. b l iżej , 
człowieka do człowieka. 
przez przypadek czy 
nieszczęście. 
przez czas. śmierć czy 
nieszczęście 

oddalonych od siebie! 

WE;DROWIEC 

I 
Co to za ludzie 
zebrani tam na drugim brzegu 
blisko tego drzewa cisowego? 

PRZEWOŹNIK 
(przerywając wiosłowanie) 

Dziś jest szczególny dzień, 
lud zbiera się na pamiątkę 
smutnego wydarzenia. 
Posłucha.cie tej histori i. 
To stało się tego dnia rok temu. 
W mojej łódce był nieznajomy. 
Northman , obcy. wielk i 
męzczyzna uzbrojony 
w miecz i kij . Chciał wsiąść na 
statek na Północ . 

(wiosłuje) Ale nie był sam. 
Był z nim chłopiec , dobry 
chłopiec . może dwunastoletni, 
chrześcijanin . Poganin 
powiedział. że kupił go jako 
niewolnika. Chłopiec nic nie 
mówił. Czułem . że był chory. 
Nieprzywykły do tak c i ęzkiej 

wędrówki. 
Cwiosłujel Biedne dziecko. Kiedy 
przeprawiliśmy się na drugą 
stronę, chłopiec powiedział, 

że jest zbyt słaby, by iść . 

i położył się na trawie blisko 
kaplicy. 
[wiosłuje) Poganin groził mu, 
przeklinał go i bił. Był bez serca , 
baliśmy się . że moze zabić 
chłopca. ale on tylko zostawił go 
tam i poszedł w swo1ą stronę . 
(wiosłuje) Opuszczony przez 
swojego pana. chłopiec leżał 
samotnie. Ludzie z nabrzeża 
zlitowali się nad nim . wzięli go 
pod op iekę. Ale on był słaby. 
coraz słabszy. Spytaliśmy się , 

kim jest, gdzie się urodził. 
'Urodziłem się', powiedział. 'na 
Zachodnim Pograniczu; jak tylko 
pierwszy raz otworzyłem oczy. 
mogłem patrzeć na Czarne 
Góry. Byłem J dynym dzieckiem 
szlachetnie urodzonego 
człowieka . MóJ ojciec zmarł , 
mieszkałem tylko 
z matką. Raz, kiedy 
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spacerowałem samot nie, 
zostałem porwany przez obcego 
człowieka. Groził , że mnie 
zabije . .. Ale nie było potrzeby: 
wiedziałem , że umieram„ . 
Proszę , pochowajcie mnie t ut aj. 
przy drodze do kaplicy. Wtedy, 
1 eśl1 wędrowcy z mojego kraju 
będą szli tą drogą, ich cień 
padnie na mój grób , 
i posadżcie drzewo cisowe na 
moją pamiątkę. ' Mówił te słowa 
spokojnie, jak dorosły. Potem 
zaczął się modlić : Kyrie eleison! 

WĘDROWIEC, OPAT, PIELGRZVMI I Kyrie eleison! 

PRZEWOŹNIK I A potem u marł. 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Kyrie eleison. Kyrie eleison! 

!Szalona zaczyna płakać) 

PRZEWOŹNIK 
Ludzie z nabrzeża wierzą , 

że chłopiec był święty. 

Biorą ziemię z jego grobu, 
żeby leczyć chorob~ 
Mówią o wielu cudach . 
Ludzie z nabrzeża wierzą, 
że tu ukazuje się jego duch. 

WĘDROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI I Kyrie eleison, Kyrie eleison! 

PRZEWOŹNIK 

I 
Tam w łodzi mogą być ludzie 
z Zachodu. 
Pozwólmy im pomodlić się 
za duszę tego chłopca, 
niech odpoczywa w pokoju. 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Kyrie eleison• 

CPrzewożn ik kieruje łódź w stronę 
brzeg ul 

PRZEWOŹNIK 
Patrzcie! Kiedy słucha l iście moje j 
opowieści . 
dotarliśmy na drugi brzeg. 
Opuścić żagiell 
!widać grób) 
Spieszcie tam . wszyscy! 
Wysiadajcie! 

CWędrowiec , Opat i Pielgrzymi 
opuszczają łódź 1 zbliżają się do 
grobu. Szalona pozosta1e 
w łodzil 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 
Curlew River. płynąca spokojnie 
między Wschodem i Zachodem. 
oddalająca człowieka 

od człowieka. 
Ach, Przewoźniku, 
prowadż swoją łódz. 

I 
prowadź bliżej, bl iżej, 
człowieka do człowieka, 
przez przypadek czy nieszczęśc ie . 

czas. śmierć czy nieszczęście 
oddalonych od siebie ' 

WE; DROWI EC 

Nie mogę podróżować dalej. 
Choć nie znałem chłopca 
pomodlę się za niego. I 

Pozostanę dzis tutaj. 

OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Choć nie znał chłopca 
pomodli się za niego. 

CPrzewożrnk odwraca się 
w kierunku Szalonej) 

PRZEWOŹNIK 
Podejdź tutaj , szalona 
duszyczko' 
Juz czas opuścić łódź. 

Podejdź tut aj. opuść łódz! 
Musisz mieć miękkie serce, 
bo płakałaś podczas mojej 
opowieści. 

płakałaś tak przejmująco . 
Spiesz się . opuść łódż l 

SZALONA 

I 
Przewoźniku , powiedz mi. 
kiedy to się stało . 

to. o czym nam opowiedziałeś? 

PRZEWOŹNIK 

I Rok temu. o tej porze, 
tego właśnie dnia . rok temu. 

SZALONA 

I Przewoźniku . 
ile lat miał chłopiec? 

PRZEWOŹNIK 

I Pow iedziałem j uż . 
że m iał dwanaście lat. 

SZALONA 

I Jak miał na imię? 

PRZEWOŹNIK 

I 
Przec ież powiedziałem 

o nim juz wszystko' 
Powiedz iałem j uż, 

kim był 1 skąd pochodził. 

SZALONA 

I Przewoźniku, błagam cię, powiedz, powiedz mi. 
jak miał na imię? 

I
PR~~:0!::~m wiedzieć? 

Jego ojciec był szlachetnie 
urodzonym człowiekiem 
z Czarnych Gór. 

SZALONA 
Czy od tego czasu nikt, 
nikt z rodziców tam nie był? 

PRZEWOŹNIK I Nikt z jego r odziny. 

SZALONA I Nawet jego matka? 

PRZEWOŹNIK I Nawet jego matka! 

SZALONA 

I 
Nic dziwnego, 
że nikt go tutaj nie szukał! 
Był dzieckiem, 
którego szukała ta kobieta! 

WĘDROWIEC 

I 
Chłopiec był jej dzieckiem, 
dzieckiem, którego ona szukała! 
Ten, który zmarł tutaj 
był dzieckiem tej biednej kobiety. 

PRZEWOŹNIK 
Któż by pomyślał? 
Ten chłopiec . który zmarł tutaj' 
Tu znalazła koniec 
swych smutnych poszukiwań. 
Koniec po miesiącach 
nużących poszukiwań . 

OPAT 

I 
Szalona była jego matką. 
Ten . którego szukała. 
nie znalazła go. 

SZALONA 

I Czy ja śnię? 
Czy to sen? 

PIELGRZYMI 
On był jej dzieckiem! 
Zna l azła 1ego grób t ut aj , 
przy rzece. 
Ona była jego matką! 

Teraz znalazła tylko smutek! 
Czy t o sen? 
Albo czy to prawda, 
że była jego matką? 

SZALONA Cwsta1ącl 
O Curlew River. okrutna Curlew. 
gdzie cała moja nadzie1a umarła . 
Wyrwany z gniazda, mój ptaszek. 
krzyczący na proźno. 
Teraz ptasie gniazdo 
przysypał śnieg, 
a baranka rozszarpał 
czarny kruk . .. 
Niewinny baranek„. 
Czarny kruk' 
Dobrzy ludzie, gdzie 
powinnam pójść? 
Pow1edzc1e m1 teraz! 
Zabierzcie mnie„. 
Łańcuchy wokół mej duszy, 
uwolnijcie mniel 
Cu pa dal 
O Curlew River, o Curlew, 
okrutny ptaku! 

OPAT, PIELGRZYMI 

I Tu;~j, lgdzie Curlew River 

Brttt n I Curie _R1 er 

rozdzie la na zawsze, 
z tej strony Zachód, 
z tamtej Wschód. 
Tutaj. gdzie rzeka 
rozdz iela na zawsze, 
tutaj zna lazła koniec 
swych smutnych poszukiwań. 

PRZEWOŹNIK 

I Któż mógł zgadnąć, ze ten chłopiec był jej dzieckiem? 

WE;DROWIEC I Ta szalona była jego matką 

PRZEWOŹNIK I Kobieto, żal mi ciebie! 

WE;DROWIEC I Żal mi ciebie! 

PRZEWOŹNIK, WE;DROWIEC I Żal nam ciebie! 

SZALONA 

I Wpuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! 
Wpuśćcie mnie! 

PRZEWOŹNIK 
Znalazłaś koniec swych 
smutnych poszukiwań! 

(Przewoźnik z Wędrowcem 
podchodzą do Szalonej . 
by pomóc jej wysiąść z łodzi) 

PRZEWOŹNIK 
Teraz pokażę wam. 
gdzie chłopiec został złożony. 
Błagam c i ę. 
pójdź tą drogą . 
Kobieto . chodź ze mną. 

(Przewoźnik prowadzi 
Szaloną do grobu) 

PRZEWOŹNIK 
To jest grób twego 
małego dziecka. 
Żeby jego dusza 
odpoczywała w pokoju, 
możemy się wszyscy pomodlić. 

Niech niebo będzie łaskawe! 
Ale dla jego młodej duszy, 
twoja modlitwa. kobieto, 
jest najważnie1sza. 

WE;DROWIEC, OPAT, PIELGRZYMI 
Kobieto, pozwol się zaprowadzić 
do grobu. 
do miejsca, gdzie przywiodły 
c ię twe błądzące stopy. 
To jest grób twego małego 
dziecka. 
Żeby jego dusza odpoczywała 
w pokoju, 
mozemy się wszyscy pomodlić. 
Niech niebo będzie łaskawel 

SZALONA (odwracając się od grabul 

z nadzieją. że znajdę mego syna. I 
Z nadzieją wędrowałam . 



Przyszłam całkiem sama 
do Wschodnich Bagnisk, 
gdzie wszystko jest mi obce. 
tylko po to. żeby się dowiedzieć, 
że na całej ziemi nie ma drog i 
prowadzącej do mego syna. 
Z nadzieją . wędrowałam -
dotarłam do grabul 
Czy dałam życie 
tylko po t o. żeby mi je zabrano. 
zabrano daleko stąd, 
tutaj . do Wschodnich Bagnisk. 
by obróciło się w proch 
przy drodze? 

O. dobrzy ludzie, otwórzc ie grób, 
żebym mogła jeszcze raz 
zobaczyć ciało mego dziecka, 
jego najukochańszą buzię! 
(rozpaczliwie rzuca się na 
grobowiec, po chwili kładzie 
się z płaczem l 

OPAT, PIELGRZVMI 
Dn . którego życie 
było pełne nadziei . 
w nadziei odszedł. 
Ona, która czuje . 
że Jej życie przemija. 
została sama. 
Opuszczana i płacząca 1 

Niech jej krzyk ustanie l 

[Akolita uderza w dzwon) 

PRZEWOŹNIK 
Po co te łzy? 
Komu t wój płacz pomaże? 
Nie . raczej pomódl s ię, 
żeby na tamtym świecie 
dusza t wego dziecka 
mogła odpoczywać w pokoju. 

SZALONA 
Okrutny! 
Smutek jest zbyt wielki . 
nie pot rafię się modlić, 
jestem ogłuszana. 

Tuta1. l eżąc na ziemi, 
mogę tylko płakać . 

WĘDROWIEC 
To niewłaściwe. 
Kobieto , pamiętaj , 

że kazdy z nas tutaj 
może pomodlić się 
za twoje dziecko: 
ale twoja modlitwa 
jest najwazniejsza . 
by uradować jego młodą duszę. 

SZALONA 
Co mówisz, jest prawdą : 

pomodlę się za duszę 
mego zagubionego dziecka, 
Ogłuszona jego ciszą . 

ryczącą jak morze. 
(staje twarzą do grobowca) 

OPAT, PIELGRZYMI 

od rzeki czuć wiatr, I 
Widać księzyc , 

I 
Curlew River 
wpływa do morza. 
Teraz jest noc 
i czas modlitwy. 

SZALONA 

I 
Modlę się z innymi 
przy białym świetle księżyca . 
przy bezchmurnym niebie. 

PRZEWOŹNIK 

I A jej modlitwy 
zanoszone są prosto do nieba. 

WĘDROWIEC 

I Jej modlitwy 
zanoszone są do nieba. 

PRZEWOŹNIK, WĘDROWIEC 
O. niezl iczone zastępy 
nieskalanych i błogosławionych 
świętych i męczenników, 
wszyscy święci 1 święte boże . 
tam, w błogosławionym miejscu 
wiecznego pokoju, szczęścia . 

Wszyscy aniołowie , 

wszyscy męczen ni cy. 

wszyscy święci, 

módlcie się za nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami. 

(Opat i Pielgrzymi klękają twarzą 

da grobowca) 

OPAT, PIELGRZYMI 
Śpiewajmy psalm 
na cześć Aniołów. 
których dał nam niebieski Ojciec 
jako towarzyszy 
naszej słabej natury, 
abyśmy me ulegli pokusie. 
Albowiem upadł anioł zdrajca . 
słusznie wypędzony, bez czci , 
który sie je nienawiść. kusi, 
chcąc wyrwać niebu tych, 
kt órych wzywa Ojciec. 

(Przewoźnik i Wędrowiec klękaJą 

twarzą do grobowca. 
Szalona odwraca się od grobu, 
wpatruje w dal) 

SZALONA 
Od rzeki słyszę głosy, 
jak dusze opuszczone 
krzyczą ptaki Curlew. 
'Ptaki Curlew, 
czy płyniecie, czy fruniecie, 
dzikie ptaki. nie potrafię pojąć 
waszego krzyku . 
Powiedzcie mi. 
czy ktoś, kogo kocham 
wędruje jeszcze po świecie?' 

PRZEWOŹNIK, WĘDROWIEC, 
OPAT, PIELGRZYMI 

Przybądż lekarzu czujny tam. 
gdzie powierzono ci leczyć 
choroby duszy, ba sami 
nie pot rafimy znależć 
pocieszenia. 
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t 
[słychać Ducha Dziecka) 

UCH, POZOSTALI 
Świętej Trójcy niech będzie 
chwała„. 

SZALONA 

I Zdawało się, że słyszałam 
głos mego dziecka. 

DUCH, POZOSTALI 

I .„której wiecznym znakiem 
porządek świata .. „ 

SZALONA 

I Zdawało się, że słyszałam . 
jak mod l ił się w swoim grobie. 

DUCH, POZOSTALI I .„którym rządzi Trójca.„ 

PRZEWOŹNIK I My także t o słyszeliśmy. 

WĘDROWIEC I Głos dziecka. 

OPAT, PIELGRZVMI; DUCH (echol I ... której chwała . .. 

PRZEWOŹNIK I Musimy być cicho. 

WĘDROWIEC 

I Kobieto . mów sama 
słowa modlitwy. 

PRZEWOŹNIK I Mów sama. 

OPAT, PIELGRZYMI, DUCH 

I 

„. króluje przez wszystkie wieki. 

(wszyscy, z wyjątkiem Szalonej , 
ods uwają się od grabul 

SZALONA 
Ach. gdybym tylko 
mogła usłyszeć , 

usłyszeć jeszcze raz jego głos. 
głos mego syna . 
usłyszeć głos mego synal 
(odwraca się do grabul 

IDU~~:: O'iocko pojowio się 
nad gr~beml 

PRZEWOZNIK, WĘDROWIEC, 
OPAT, PIELGRZYMI 

I 
Usłysz jego głos i 
Spójrz. tam widać cień! 

SZALONA 
Czy to ty. mój synu? 

CDuch Dziecka obraca się powoli 
wokół Szalonej. która odwraca 
się od grobu) 

DUCH 

I 
Odejdź w pokoju, matko. 
Zmarli powstaną znowu 
i w tym błogosław i onym dniu 
wszyscy spotkamy s i ę w Niebie. 

OPAT, PIELGRZYMI I Amen. 

DUCH I Bog z wami. 

PRZEWOŹNIK, WĘDROWIEC I Amen. 

DUCH I Bóg z tobą, matko. 

MATKA (uwoln iona z szaleństwa) I Amen. 

O.UCH 
Amen i 

CMatka klęka. zakrywa dłońm i 
głowę. Mnisi wychodzą 
do przodu i zasłaniająją. 
Szalona , Przewozrnk 
1 Wędrowiec śc i ągają habity) 

OPAT 

I 
Dobrzy ludzie, pokazaliśmy wam, 
)Bk w wielkiej biedzie 
dany był znak łaski Bożej . 

MNISI I Znak łaski Bożej. 

OPAT 
W1dz1eliście objawienie, 
cud i mist erium , 
tutaj, przy Curlew River. 
Kobieta przez modlitwę i łaskę 
została uleczona 
z wielkiego bólu. 

MNISI I Z wielkiego bó lu . 

OPAT, MNISI 
Módlmy się do Boga , 
ktory podnosi 
upadłych . zagubmnych . 
najmniejszych: 
Nadzieja, którą da1e . 
Jego laska, ktora leczy. 

OPAT 
W nadziei, w pokoju , 
kończymy nasze misterium. 

(Opat schodzi z miejsca gry. 
Mnisi. Akolic i, Bracia, 
Instrumentaliśc i tormu1ą 
procesję i śpiewają) 

WSZYSCY 
O Stworzycielu rzeczy, 
błagamy Cię przed nocą , 
abyś według swe1 łagodności 
prowadził nas i strzegł. 

Niech odejdą senne widziadła 
i wid ma nocy: 
i niech uciszy się wróg , 
aby ciała nie zostały zhańb i one. 

Prowadź , najświętszy Ojcze, 
i Ty, jedyny r ówny Ojcu 
wraz z Duchem Pocieszycielem. 
królujący przez wszystkie wieki. 
Amen. 
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