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STANISŁAW BARAŃCZAK  Przywracanie porządku 

[Fragmenty] 

 

L.,  wiem, Ŝe nie dostaniesz tego listu, 

ale wysyłam. Właściwie nie wiem, co powiedzieć. 

 To wszystko jest zanadto jak wyjęte z twoich  

Absurdalnych dowcipów. Ci sami faceci, 

pamiętasz, śmialiśmy się z nich, kiedy dyŜurowali 

w samochodzie pod oknem, pełni politycznej frustracji, 

a my, wolni ludzie, słuchaliśmy płyt z Winterreise Schuberta,  

popijając bułgarskie wino. I oni teraz królują.  

Jestem pewien, Ŝe nie bierzesz tego zbyt powaŜnie.  

To ich marne zwycięstwo, ta ich satysfakcja,  

Ŝe oto moŜna wreszcie bezkarnie dać w twarz.  

Pamiętasz, zatrzymany za noszenie czarnej opaski,  

zgasiłeś ich krótkim „owszem", kiedy z rechotem pytali,  

czy naprawdę wierzysz, Ŝe Bóg istnieje. Czasami  

ubezwładnia ich nasz śmiech, czasem nasza powaga. 

AŜ tyle do wyboru. W gruncie rzeczy jest się zawsze wolnym.  

Wiem, Ŝe wiesz o tym, nawet teraz, zwłaszcza teraz. 

 

[…] 



Orzeł, tu Sokół, mów, co u ciebie, odbiór.  

Tu u nas teŜ gorąco, nie zawracaj głowy, 

skąd mam wziąć ludzi, sam potrzebuję, odbiór.  

A co mają robić, idą i wykrzykują, odbiór.  

A takie tam, wolność, sprawiedliwość, odbiór. 

A gaz pobrałeś, odbiór. No to na co czekasz, Orzeł,  

przyładuj im, a potem zdrowe grzanie, odbiór.  

Tak jest, Ŝeby im się odechciało raz na zawsze. 

 

RYSZARD KRYNICKI      I naprawdę nie wiedzieliśmy 

Adamowi Michnikowi 

(…) i naprawdę nie wiedzieliśmy, 

Ŝe tyle wozów bojowych moŜna skierować przeciwko bezbronnym,  

przeciwko nam, którzy byliśmy jeszcze dziećmi 

zbrojnymi jedynie w idee, o których uczono nas w szkołach 

i których w tych samych szkołach nas oduczano, 

i naprawdę nie wiedzieliśmy, 

Ŝe moŜna je wszystkie przekreślić  

bezlitosną szarŜą sytej przemocy,  

zwielokrotnionym kłamstwem (...) 

 

STANISŁAW BARAŃCZAK  Przywracanie porządku 

[Fragmenty] 

 

Skąd pan wziął tę ulotkę, na jakiej podstawie 

przebywał pan na ulicy o tej porze, jakim 

prawem ta czarna opaska na rękawie, milczeć, 

my zadajemy pytania, jesteśmy, jak pan widzi, grzeczni 

i oczekujemy równie grzecznej odpowiedzi, kto panu dał prawo  



do tych praw, do kogo naleŜy 

ta pana Polska, gdzie się ukrywa 

ta wasza Matka Boska, kontakty, nazwiska, 

adresy, milczeć, my zadajemy 

sobie trud po nocy, a pan co, to takiej 

grzeczności was uczyli na uniwersytecie 

za państwowe pieniądze, kto was uczył 

takich wyrazów, kto was podjudzał 

do tego wyrazu twarzy, milczeć, 

my zadajemy cierpienia, chyba zdaje pan sobie sprawę  

z tego, w jakich czasach pan Ŝyje, w jakich 

środowiskach pan się obraca, daty, 

nazwiska, fakty, tylko grzecznie mi tu, grzecznie. 

[…] 

A przecieŜ tyle po drodze zasieków kolczastych i mórz,  

a jednak ten pojemnik z gazem, wystrzelony 

nie w moją wcale stronę, mimo wszystko 

doleciał aŜ tu; 

to niemoŜliwe, aby to cokolwiek pomogło,  

to bezcelowe, ich maski są szczelne, 

a mnie i tak jeszcze długo będą piekły oczy, 

ale podnoszę go i odrzucam w ich stronę. 
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Do scenariusza tej akademii dobrałam takŜe piosenki:  

Jan Pietrzak   Nadzieja 

Jonasz Kofta  Pamiętajcie o ogrodach 



Marek Grechuta   Ojczyzna 

Ich Troje   Dokąd idziesz, Polsko 

 


