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  Z końcem lata czerwone wino za-
częło podchodzić mi do gardła.
  Czerwone wino to dobry środek na 
oddalenie się od świata, chociaż tro-
chę. Zwłaszcza kiedy spożywane jest 
w przyjaznym otoczeniu, w spokoj-
nym pejzażu.
 Są w Vancouver miejsca szczególnie 
dobre dla poprawy nastroju – z Com-
mercial Drive na czele, parkiem Trout 
Lake zaraz obok i zimowym Stanley 
Parkiem.
  Na świecie jest przede wszystkim 
Gdańsk, ale jakoś tak są też – pewnie 
przez dobre wspomnienia – Buda-
peszt, Wiedeń i Petersburg (wtedy 
Leningrad), w którym spacerowałem 
niedawno we śnie po Newskim Pros-
pekcie. Chicago chyba już nie. Mos-
kwa? W Moskwie poznałem Tama-
rę, która pracowała w sklepie Swjeżije 
małako... Byłem wówczas nastolet-
nim buntownikiem, mającym kłopo-
ty ze szkołami.
  Do szkół chodziłem nieprzerwanie 
(jeśli nie liczyć bardzo czasem przed-
łużających się wagarów) dziewiętnaś-
cie lat. Nie wszystkie ukończyłem; 
w tym moim edukacyjnym ciągu – 
od klasy pierwszej podstawówki do
ukończenia studiów – raz czy dwa 
skreślano mnie z listy uczniów, raz 
czy dwa – także bez żalu – sam się 
wyrzucałem i zaczynałem od nowa. 
Dzisiaj powiedziałbym o tamtym 
gniewnym czasie młodości Broniew-
skim: „no i dobrze, no i na zdrowie:/ 
tak wyrasta się na człowieka”. Wciąż 
nie lubię ludzi straszliwie porząd-
nych, przyzwoitych, poczciwych.
   Myślę o tym i mówię o tym – na 
wspomnienia mnie naszło – w związ-
ku z „Bardzo dziwną książką” Yan-
nicka Leidera na str. 21. Widzę tam 
pokoleniowe punkty wspólne. Podo-
ba mi się, gdy Yannick Leider pisze: 
„...tak zwana rzeczywistość odcisnę-
ła piętno na moim sposobie myślenia, 
ale nie stałem się automatem ani też 
mówcą populistą, jak również nie 
wylądowałem w zakładzie dla obłą-
kanych, nie dałem się wrobić w żadne 
opcje polityczne”. Czuję tak samo.
  Także motyw upływu czasu...
  Tamte dziewczyny z lat młodych 
– „...ówczesne piękności studenckie.
Obecnie zaś babcie i prababcie”.
 Czerwone wino oddala niechciane 
myśli, czyni świat mniej głupim, po-
kazuje perspektywy...
  Przyjemnej lektury.

Po czerni jeżyny 
Po liściu kaliny 
- Jesień, jesień już 
Po ciszy na stawie 
Po krzyku żurawi 
- Jesień, jesień już 
Po astrach, po ostach 
To widać, to proste że 
- Jesień, jesień już 
I po tym że wcześniej 
Noc ciągnie ze zmierzchem 
- Jesień, jesień już 

Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym! 
- Berberysu i głogu ma smak... 
Stawia drzewom pieczątki 
- Żeby było w porządku 
Że już pora 
Że trzeba iść spać... 
A my tak - po kieliszku, po troszeczku 
Popijamy calutki ten dzień 
- Próbujemy nalewki 
Z dzikiej róży, z porzeczki 
Żeby sprawdzić - czy zima 
To wypić się da?... 
- To się w głowie nie mieści 
Że tak szumi szeleści 
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż 
Głębokimi rzekami, pachnącymi 

szuwarami 
Idzie jesień 
I prosto w nasz próg... 
- Ale co tam! przecież taka jesień złota 
Nie jest zła! 
- Ale co tam! Przecież taka jesień złota 
Niechaj trwa... 

Po pustym już polu 
Po pełnej stodole 
- Jesień, jesień już 
Strachowi na wróble 
Już nad czym sie trudzić? 
- Jesień, jesień już 
I po tym że w górze 
Wiatr wróży kałuże, tak 
- Jesień, jesień już 
I po tym że przecież 
Jak zwykle, po lecie 
- Jesień, jesień już 

Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym! 
- Berberysu i głogu ma smak... 
Stawia drzewom pieczątki 
- Żeby było w porządku 
Że już pora 
Że trzeba iść spać... 
A my tak - po kieliszku, po troszeczku 
Popijamy calutki ten dzień 
- Próbujemy nalewki 
Z dzikiej róży, z porzeczki 
Żeby sprawdzić - czy zima 
To wypić się da?... 
- To się w głowie nie mieści 
Że tak szumi szeleści 
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż 
Głębokimi rzekami, pachnącymi 

szuwarami 
Idzie jesień 
I prosto w nasz próg... 
- Ale co tam! przecież taka jesień złota 
Nie jest zła! 
- Ale co tam! Przecież taka jesień złota 
Niechaj trwa... 

LESZEK DŁUGOSZ

Dzień w kolorze śliwkowym
(tekst piosenki)

W towarzystwie Ireny Gostomskiej (Grupa Epizod) i Joanny Przystupy obchodził dziewięćdziesiąte urodziny pan Andrzej 
Miedzianowski – żołnierz Powstania Warszawskiego, walczący w 3. Batalionie Pancernym na politechnice – od 1940 r. 
w polskim podziemiu zbrojnym (ps. Jasieńczyk).  Życzymy dalszej dobrej, żołnierskiej formy. fot. Tomasz Przystupa

Dziewięćdziesiąte urodziny


