
Wisława Szymborska 

Allegro ma non troppo  

Jesteś piękne - mówię życiu - 

bujniej już nie można było, 

bardziej żabio i słowiczo, 

bardziej mrówczo i nasiennie. 

 

Staram mu się przypodobać, 

przypochlebić, patrzeć w oczy. 

Zawsze pierwsza mu się kłaniam 

z pokornym wyrazem twarzy. 

 

Zabiegam mu drogę z lewej, 

zabiegam mu drogę z prawej, 

i unoszę się w zachwycie, 

i upadam od podziwu. 

 

Jaki polny jest ten konik, 

jaka leśna ta jagoda - 

nigdy bym nie uwierzyła, 

gdybym się nie urodziła! 

 

Nie znajduję - mówię życiu - 

z czym mogłabym cię porównać. 

Nikt nie zrobi drugiej szyszki 

ani lepszej, ani gorzej. 

 

Chwalę hojność,  pomysłowość, 

zamaszystość i dokładność, 

i co jeszcze - i co dalej - 

czarodziejstwo, czarnoksięstwo. 

 

Byle tylko nie urazić, 

nie rozgniewać, nie rozpętać. 

Od dobrych stu tysiącleci 

nadskakuję uśmiechnięta. 

 

Szarpię życie za brzeg listka: 

przystanęło? dosłyszało? 

Czy na chwilę, choć raz jeden, 

dokąd  idzie - zapomniało?  
 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Chmury  

Z opisywaniem chmur  

musiałabym się bardzo śpieszyć -  

już po ułamku chwili 

przestają  być  te, zaczynają być  inne. 

 

 

Ich właściwością  jest 

nie powtarzać  się  nigdy 

w kształtach, odcieniach, pozach i układzie. 

 

 

Nie obciążone pamięcią o niczym, 

unoszą  się  bez  trudu nad faktami. 

 

 

Jacy tam z nich świadkowie czegokolwiek -  

natychmiast rozwiewają  się  na wszystkie strony. 

 

 

W porównaniu z chmurami  

życie wydaje się ugruntowane, 

omal że trwałe i prawie że wieczne. 

 

 

Przy chmurach  

nawet kamień  wygląda jak brat, 

na którym można polegać, 

a one cóż, dalekie i płoche kuzynki. 

 

 

Niech sobie ludzie będą,  jeśli chcą, 

a potem po kolei każde z nich umiera, 

im, chmurom nic do tego 

wszystkiego 

bardzo dziwnego. 

 

 

Nad całym Twoim życiem 

i moim, jeszcze nie całym, 

paradują w przepychu jak paradowały. 

 

 

Nie mają obowiązku razem z nami ginąć. 

Nie muszą być widziane, żeby płynąć.. 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Dusza  

Duszę się  miewa.  

Nikt nie ma jej bez przerwy i na zawsze.  

   

Dzień za dniem, rok za rokiem  

może bez niej minąć.  

   

Czasem tylko w zachwytach  

i lękach dzieciństwa  

zagnieżdża się na dłużej.  

Czasem tylko w zdziwieniu,  

że jesteśmy starzy.  

   

Rzadko nam asystuje  

podczas zajęć  żmudnych,  

jak przesuwanie mebli,  

dźwiganie walizek,  

czy przemierzanie drogi w ciasnych butach.  

   

Przy wypełnianiu ankiet  

i siekaniu mięsa  

z  reguły ma wychodne.  

   

Na tysiąc naszych rozmów uczestniczy w jednej  

a i to niekoniecznie, bo woli milczenie.  

   

Kiedy ciało zaczyna nas boleć i boleć,  

cichcem schodzi z dyżuru.  

   

Jest wybredna: niechętnie widzi nas w tłumie,  

mierzi ją nasza walka o byle przewagę  

i terkot interesów.  

   

Radość i smutek  

to nie są dla niej dwa różne uczucia.  

Tylko w ich połączeniu jest przy nas obecna.  

   

Możemy na nią liczyć  

kiedy niczego nie jesteśmy pewni,  

a wszystkiego ciekawi.  

   

Z przedmiotów materialnych  

lubi zegary z wahadłem  

i lustra, które pracują gorliwie,  

nawet gdy nikt nie patrzy.  

   

Nie mówi skąd przybywa  

i kiedy znowu nam zniknie,  

ale wyraźnie czeka na takie pytania.  

   

Wygląda na to,  

że tak jak ona nam,  

również i my  

jesteśmy jej na coś potrzebni.  

 



Wisława Szymborska 

Fotografia  z  11 września  

 

Skoczyli z płonących pięter w dół  

- jeden, dwóch, jeszcze kilku  

wyżej, niżej.  

Fotografia powstrzymała ich przy życiu,  

a teraz przechowuje  

nad ziemią  ku ziemi.  

Każdy to jeszcze całość  

z osobistą  twarzą  

i krwią dobrze ukrytą.  

Jest dosyć  czasu,  

żeby rozwiały się włosy,  

a z kieszeni wypadły  

klucze, drobne pieniądze.  

Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,  

w obrębie miejsc,  

które się właśnie otwarły.  

Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić  

- opisać  ten lot  

i nie dodawać  ostatniego zdania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Jacyś  ludzie  

Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi 

W jakimś kraju pod słońcem 

i niektórymi chmurami 

 

Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko, 

obsiane pola, jakieś kury, psy, 

lusterka, w których właśnie przegląda się ogień. 

 

Mają na plecach dzbanki i tobołki, 

im bardziej puste, tym z dnia na dzień cięższe. 

 

Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie, 

a w zgiełku czyjeś  komuś chleba wydzieranie 

i czyjeś  martwym dzieckiem potrząsanie. 

 

Przed nimi jakaś wciąż  nie tędy droga, 

nie ten, co trzeba most 

nad rzeką dziwnie różową. 

Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej, 

w  górze samolot trochę kołujący. 

 

Przydałaby się jakaś niewidzialność, 

jakaś bura kamienność, 

a jeszcze lepiej niebyłość 

na pewien krótki czas albo i długi. 

 

Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co. 

Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto, 

w ilu postaciach i w jakich zamiarach. 

Jeśli  będzie  miał  wybór, 

może nie zechce być wrogiem 

i pozostawi ich przy jakimś życiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Jeszcze  

W zaplombowanych  wagonach 

jadą  krajem  imiona, 

a dokąd  tak jechać  będą, 

a czy kiedy wysiądą, 

nie pytajcie, nie powiem, nie wiem. 

 

Imię Natan bije pięścią  w ścianę, 

imię  Izaak  śpiewa obłąkane, 

imię Sara wody woła dla imienia 

Aaron, które umiera z pragnienia. 

 

Nie skacz w biegu, imię Dawida. 

Tyś  jest  imię  skazujące na klęskę, 

nie dawane  nikomu, bez domu, 

do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie. 

 

Syn niech imię  słowiańskie  ma, 

bo tu liczą włosy na głowie, 

bo tu dzielą dobro od zła 

wedle  imion i kroju  powiek. 

 

Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech. 

Nie skacz w biegu. Jeszcze nie pora. 

Nie skacz. Noc  się  rozlega jak śmiech 

i przedrzeźnia kół stukanie na torach. 

 

Chmura z ludźmi nad krajem szła, 

z dużej chmury mały deszcz, jedna łza, 

mały deszcz, jedna łza, suchy czas. 

Tory wiodą  czarny las. 

 

Tak to, tak, stuka koło. Las  bez  polan. 

Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań. 

Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę 

tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Koniec i początek  

Po każdej wojnie  

ktoś  musi posprzątać  

Jaki taki  porządek  

sam się  przecież  nie zrobi.  

 

Ktoś musi zepchnąć  gruzy  

na pobocza dróg,  

żeby mogły przejechać  

wozy pełne trupów.  

 

Ktoś musi grzęznąć  

w szlamie i popiele,  

sprężynach kanap,  

drzazgach szkła  

i krwawych szmatach.  

 

Ktoś musi przywlec  belkę  

do podparcia ściany,  

ktoś oszklić  okno  

i osadzić drzwi na zawiasach.  

 

Fotogeniczne to nie jest  

i wymaga lat.  

Wszystkie kamery wyjechały już  

na inną wojnę.  

 

Mosty trzeba z powrotem  

i dworce na nowo.  

W strzępach będą  rękawy  

od zakasywania.  

 

Ktoś z miotłą w rękach  

wspomina jeszcze jak było.  

Ktoś słucha  

przytakuje nie urwaną głową.  

Ale już w ich pobliżu  

zaczną  kręcić  się  tacy,  

których to będzie nudzić.  

 

Ktoś czasem jeszcze  

wykopie spod krzaka  

przeżarte rdzą  argumenty  

i poprzenosi je na stos odpadków.  

 

Ci, co wiedzieli  



o co tutaj szło,  

muszą  ustąpić  miejsca  tym, 

co wiedzą  mało.  

I mniej niż mało.  

I wreszcie tyle co nic.  

 

W trawie, która porosła  

przyczyny i skutki,  

musi  ktoś  sobie  leżeć  

z kłosem w zębach  

i gapić się  na chmury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Kot w pustym mieszkaniu  

 

Umrzeć - tego nie robi się kotu.  

Bo co ma począć  kot  

w pustym mieszkaniu.  

Wdrapywać się na ściany.  

Ocierać między meblami.  

Nic niby tu nie zmienione,  

a jednak pozamieniane.  

Niby nie przesunięte,  

a jednak porozsuwane.  

I wieczorami lampa już nie świeci.  

Słychać kroki na schodach,  

ale to nie te.  

Ręka, co kładzie rybę  na talerzyk,  

także nie ta, co kładła.  

 

Coś się  tu nie zaczyna  

w swojej zwykłej porze.  

Coś się  tu nie odbywa  

jak powinno.  

Ktoś tutaj był  i był,  

a potem nagle zniknął  

i uporczywie go nie ma.  

 

Do wszystkich szaf  się  zajrzało.  

Przez półki przebiegło.  

Wcisnęło  się  pod dywan i sprawdziło.  

Nawet  złamało zakaz  

i rozrzuciło papiery.  

Co więcej  jest do zrobienia.  

Spać  i czekać.  

 

Niech no on tylko wróci,  

niech no się  pokaże.  

Już on się dowie,  

że tak z kotem nie można.  

Będzie się  szło w jego stronę  

jakby się wcale nie chciało,  

pomalutku,  

na bardzo obrażonych łapach.  

 

I żadnych skoków pisków na początek. 

 
 

 



Wisława Szymborska 

Niektórzy lubią  poezję  

 

Niektórzy - 

czyli nie wszyscy. 

Nawet nie większość  wszystkich ale mniejszość. 

Nie licząc szkół, gdzie się musi, 

i samych poetów, 

będzie  t ych osób chyba dwie na tysiąc. 

 

Lubią - 

ale lubi się  także  rosół z makaronem, 

lubi się  komplementy i kolor  niebieski, 

lubi się stary szalik, 

lubi się stawiać  na swoim, 

lubi sie głaskać  psa. 

 

Poezję - 

tylko co to takiego poezja. 

Niejedna chwiejna  odpowiedź 

na to pytanie już padła. 

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego 

jak zbawiennej  poręczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Nienawiść  

Spójrzcie, jaka wciąż  sprawna,  

jak dobrze się trzyma  

w naszym stuleciu  nienawiść  

Jak lekko bierze wysokie przeszkody,  

Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.  

 

Nie jest  jak inne uczucia.  

Starsza i młodsza od nich równocześnie.  

Sama rodzi przyczyny,  

które ją budzą  do  życia.  

Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.  

Bezsenność   nie odbiera jej sił, ale dodaje.  

 

Religia nie religia  

byle  przyklęknąć  na starcie.  

Ojczyzna  nie ojczyzna -  

byle się zerwać  do biegu.  

Nie zła i sprawiedliwość  na początek.  

Potem już  pędzi sama.  

Nienawiść. Nienawiść.  

Twarz jej wykrzywia grymas  

ekstazy miłosnej.  

 

Ach, te inne uczucia -  

cherlawe i ślamazarne.  

Od kiedy to braterstwo  

może liczyć  na tłumy?  

Współczucie czy kiedykolwiek  

pierwsze dobiło do  mety?  

Zwątpienie  ilu chętnych porywa za sobą?  

Porywa tylko ona, która swoje wie.  

 

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.  

Czy  trzeba  mówić  ile  ułożyła  pieśni.  

Ile stronic historii ponumerowała.  

Ile dywanów z ludzi  porozpościerała  

na ilu placach, stadionach.  

 

Nie okłamujmy się:  

potrafi tworzyć  piękno.  

Wspaniałe  są  jej  łuny czarną  nocą.  

Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.  

Trudno odmówić  patosu  ruinom  

i rubasznego humoru  

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.  

 

Jest  mistrzynią  kontrastu  

miedzy łoskotem  a ciszą,  

miedzy czerwoną  krwią  a białym śniegem.  

A nade wszystko  nigdy jej nie nudzi  



motyw schludnego oprawcy  

nad splugawioną ofiarą.  

 

Do nowych zadań  w każdej chwili gotowa.  

Jeżeli musi poczekać,  poczeka.  

Mówią, że  ślepa. Ślepa?  

Ma bystre oczy snajpera  

i śmiało patrzy w przyszłość  

- ona jedna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Odzież 

Zdejmujesz, zdejmujemy, zdejmujecie  

płaszcze, żakiety, marynarki, bluzki  

z wełny, bawełny, elanobawełny,  

spódnice, spodnie, skarpetki, bieliznę,  

kładąc, wieszając, przerzucając przez  

oparcia krzeseł, skrzydła parawanów;  

na razie,  mówi lekarz, to nic poważnego,  

proszę  się  ubrać, odpocząć, wyjechać,  

zażywać  w razie gdyby, przed snem, po jedzeniu,  

pokazać  się  za kwartał,  za rok, za półtora;  

widzisz, a ty myślałeś, a myśmy się  bali,  

a wyście przypuszczali, a on podejrzewał;  

czas już wiązać, zapinać  drżącymi  jeszcze  rękami  

sznurowadła, zatrzaski, suwaki, klamerki,  

paski, guziki, krawaty, kołnierze  

i wyciągać  z rękawów, z torebek, z kieszeni  

wymięty, w kropki, w paski, w kwiatki, w kratkę  szalik  

o przedłużonej  nagle  przydatności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Pierwsza fotografia Hitlera  

 

A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? 

Toż to Adolfek, syn państwa Hitlerów! 

Może wyrośnie na doktora praw? 

Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? 

Czyja to rączka, czyja, oczko, uszko, nosek? 

Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo jeszcze: 

drukarza, konsyliarza, kupca, księdza? 

A dokąd te śmieszne  nóżki zawędrują, dokąd? 

Do  ogródka, do szkoły, do biura, na ślub 

może  z córką burmistrza? 

 

Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek, 

kiedy rok temu przychodził na świat 

nie brakło znaków na niebie i ziemi: 

wiosenne słońce, w oknach pelargonie, 

muzyka katarynki na podwórku, 

pomyślna  wróżba w różowej bibułce, 

tuż  przed porodem proroczy sen matki: 

gołąbka we śnie widzieć - radosna nowina, 

tegoż   schwytać - przybędzie gość  długo czekany. 

Puk puk, kto tam, to stuka serduszko Adolfka. 

 

Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka, 

chłopczyna, chwalić Boga i odpukać, zdrów, 

podobny do rodziców, do kotka w koszyku, 

do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. 

No, nie będziemy chyba teraz płakać, 

pan fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk. 

 

Atelier Klinger, Grabenstrasse Braunau, 

a Braunau to niewielkie, ale godne miasto. 

solidne firmy, poczciwi sąsiedzi, 

woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. 

Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. 

Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk 

i ziewa nad zeszytami. 

 

 

 

 

 



Wisława Szymborska 

Pochwała snów  

We śnie  

maluję  jak Vermeer van Delft.  

 

Rozmawiam biegle po grecku  

i nie tylko z żywymi.  

 

Prowadzę  samochód,  

który jest mi posłuszny.  

 

Jestem zdolna,  

piszę wielkie poematy.  

 

Słyszę głosy  

nie gorzej niż poważni święci.  

 

Bylibyście  zdumieni  

świetnością  mojej gry na fortepianie.  

 

Fruwam jak się powinno,  

czyli sama z siebie.  

 

Spadając z dachu  

umiem spaść  miękko w zielone.  

 

Nie jest mi trudno  

oddychać  pod wodą.  

 

Nie narzekam:  

udało mi się  odkryć Atlantydę.  

 

Cieszy mnie, że  przed śmiercią  

zawsze potrafię  się zbudzić.  

 

Natychmiast  po wybuchu wojny  

odwracam się na lepszy bok.  

 

Jestem, ale nie muszę  

być dzieckiem epoki.  

 

Kilka lat temu  

widziałem dwa słońca.  

 

A przedwczoraj pingwina.  

Najzupełniej wyraźnie. 

 

 



Wisława Szymborska 

Prospekt  

Jestem pastylka na uspokojenie. 

Działam w mieszkaniu, 

skutkuję  w urzędzie, 

siadam do egzaminów, 

starannie sklejam rozbite garnuszki - 

tylko mnie zażyj, 

rozpuść  pod językiem, 

tylko mnie połknij, 

tylko popij wodą. 

 

Wiem, co robić z nieszczęściem, 

jak znieść  złą  nowinę, 

zmniejszyć niesprawiedliwość, 

rozjaśnić  brak Boga, 

dobrać do twarzy kapelusz żałobny. 

Na co czekasz - 

zaufaj chemicznej litości. 

 

Jesteś jeszcze młody (młoda), 

powinieneś (powinnaś) urządzić się jakoś. 

Kto powiedział, 

że życie ma być odważnie  przeżyte? 

 

Oddaj mi swoją przepaść - 

wymoszczę  ją  snem, 

będziesz mi wdzięczny (wdzięczna) 

za cztery łapy spadania. 

 

Sprzedaj mi swoją duszę. 

Inny się kupiec nie trafi. 

 

Innego diabła nie ma. 

 

 

 

 

 

 

 



Szymborska Wisława 

 

Terrorysta, on patrzy 

 
Bomba wybuchnie w barze trzynasta dwadzieścia.  

Teraz mamy dopiero trzynastą  szesnaście.  

Niektórzy zdążą  jeszcze wejść.  

Niektórzy wyjść.  

 

Terrorysta już  przeszedł na drugą  stronę  ulicy.  

Ta odległość  go chroni od wszelkiego złego  

no i widok jak w kinie:  

 

Kobieta w żółtej kurtce, ona wchodzi.  

Mężczyzna w ciemnych okularach, on wychodzi.  

Chłopaki w dżinsach, oni rozmawiają.  

Trzynasta siedemnaście i cztery sekundy.  

Ten niższy to ma szczęście i wsiada na skuter,  

a ten wyższy  to wchodzi.  

 

Trzynasta siedemnaście i czterdzieści sekund.  

Dziewczyna, ona  idzie z zieloną  wstążką  we włosach.  

Tylko że ten autobus nagle ją zasłania.  

 

Trzynasta osiemnaście.  

Już nie ma dziewczyny.  

Czy była taka głupia i weszła, czy nie,  

to się zobaczy, jak będą  wynosić.  

 

Trzynasta dziewiętnaście.  

Nikt jakoś nie wchodzi.  

Za to jeszcze wychodzi jeden gruby łysy.  

Ale tak,  jakby szukał czegoś po kieszeniach i  

o trzynastej dwadzieścia bez dziesięciu sekund  

wraca po te swoje marne rękawiczki.  

 

Jest trzynasta dwadzieścia.  

Czas, jak on się wlecze.  

Już chyba teraz.  

Jeszcze nie teraz.  

Tak, teraz.  

Bomba, ona wybucha. 

 

 



Wisława  Szymborska 

Uprzejmość   niewidomych 

 

Poeta czyta wiersze niewidomym. 

 

Nie  przewidywał,  że to takie trudne. 

 

Drży mu głos. 

 

Drżą  mu ręce. 

 

Czuje, że każde zdanie 

 

wystawione  jest tutaj na próbę ciemności. 

 

Będzie musiało radzić sobie samo, 

 

bez świateł i kolorów. 

 

Niebezpieczna  przygoda 

 

dla  gwiazd w jego wierszach, 

 

zorzy, tęczy, obłoków, neonów, księżyca, 

 

dla ryby do tej pory tak srebrnej pod wodą 

 

i jastrzębia tak cicho, wysoko na niebie. 

 

Czyta  -  bo już  za późno  nie czytać - 

 

o chłopcu w kurtce  żółtej  na łące zielonej, 

 

o dających  się  zliczyć  czerwonych  dachach w 

 

dolinie, 

 

o ruchliwych  numerach  na  koszulkach graczy 

 

i nagiej nieznajomej w uchylonych drzwiach. 

 

Chciałby przemilczeć - choć  to  niemożliwe – 

 

tych wszystkich  świętych na stropie katedry, 

 

ten pożegnalny gest z okna wagonu, 

 

to szkiełko mikroskopu i promyk w pierścieniu 

 

i ekrany i lustra i album z twarzami. 

 



Ale wielka jest uprzejmość  niewidomych, 

 

wielka wyrozumiałość  i  wspaniałomyślność. 

 

Słuchają,  uśmiechają  się i klaszczą. 

 

Ktoś z nich nawet podchodzi 

 

z książką  otwartą  na opak 

 

prosząc o niewidzialny dla siebie autograf. 

 

 

 


