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GRUPA EPIZOD 
we współpracy z 

KONSULATEM GENERALNYM RP W VANCOUVER
oraz

POLSKIM FUNDUSZEM WYDAWNICZYM W KANADZIE
zapraszają na spotkanie zatytułowane

„Blisko Miłosza”
z 

AGNIESZKĄ KOSIŃSKĄ

pisarką, edytorką i bibliografką, sekretarką i współpracowniczką Czesława Miłosza,
autorką bestsellerowej książki Wydawnictwa Znak Miłosz w Krakowie.
Z Agnieszką Kosińską rozmawiać będą Andrzej Busza i Roman Sabo.

Spotkanie poprowadzą Irena Gostomska i Marek Kusiba.

Gościnnie wystąpi z mini-recitalem Maciej Pietrzyk, aktor, poeta, malarz i karykaturzysta, 
legendarny bard Solidarności, kompozytor i wykonawca strajkowej Piosenki dla córki.

 
Wieczór odbędzie się w poniedziałek, 27 marca 2017 r., w sali

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 1134 Kingsway w Vancouver.
Początek godz. 19.30.

Na spotkaniu będzie można nabyć książkę Miłosz w Krakowie
oraz uzyskać podpis Autorki. Po spotkaniu organizatorzy zapraszają 

na tradycyjną lampkę wina, kawę i ciastka.
Wstęp: $5.00

Czesław Miłosz

Alkoholik wstępuje w bramę niebios 

Jaki będę, Ty wiedziałeś od początku.
I od początku każdego żywego stworzenia.

To musi być okropne, mieć taką świadomość,
w której są równoczesne
jest, będzie i było.

Żyć zaczynałem ufny i szczęśliwy,
pewny, że dla mnie co dzień wschodzi słońce,
i dla mnie otwierają się poranne kwiaty.
Od rana do wieczora biegałem w zaczarowanym ogrodzie.

Nic a nic nie wiedząc, że Ty z Księgi Genów
wybierasz mnie na nowy eksperyment,
jakbyś nie dosyć miał na to dowodów,
że tak zwana wolna wola
nic nie poradzi wbrew przeznaczeniu.

Pod twoim ubawionym spojrzeniem cierpiałem
jak liszka żywcem wbita na kolec tarniny.
Otwierała się przede mną straszność tego świata.

Czyż mogłem nie uciekać od niej w urojenie?
w trunek, po którym ustaje szczękanie zębami,
topnieje gniotąca pierś rozpalona kula
i można myśleć, że jeszcze będę żyć jak inni?
Aż zrozumiałem, że tylko błądzę od nadziei do nadziei
i zapytałem Ciebie, Wszechwiedzący, czemu
udręczasz mnie. Czy to próba, jak u Hioba,
aż uznam moją wiarę za ułudę
i powiem: nie ma Ciebie ni twoich wyroków,
a rządzi tu na ziemi tylko przypadek?
Jak możesz patrzeć
na równoczesny, miliardokrotny ból?

Myślę, że ludzie, jeżeli z tego powodu nie mogą uwierzyć, 
że jesteś, zasługują w Twoich oczach na pochwałę.

Ale może dlatego, że litowałeś się bez miary, zstąpiłeś na ziemię, żeby 
doznać tego, co czują śmiertelne istoty.

Znosząc ból ukrzyżowania za grzech, ale czyj?

Oto ja modlę się do Ciebie, ponieważ nie modlić się nie umiem.

Bo moje serce Ciebie pożąda, choć wiem, że nie uleczysz mnie.

I tak ma być, żeby ci, którzy cierpią, dalej cierpieli, wysławiając 
Twoje Imię.

Jadalnia

Pokój, gdzie niskie okna, cień brązowy 
I gdański zegar milczy w kącie. Niska 
Sofa obita skórą, nad nią głowy 
Dwóch uśmiechniętych diabłów wyrzeźbione 
I miedzianego rondla brzuch połyska. 

Na ścianie obraz. Przedstawiona zima: 
Między drzewami ślizga się na lodzie 
Gromada ludzi, dym idzie z komina 
I wrony lecą w pochmurnej pogodzie. 

Tuż drugi zegar. Ptak wewnątrz tam siedzi, 
Wybiega skrzypiąc i woła trzy razy. 
A ledwo zdąży krzyknąć po raz trzeci, 
Dymiącą zupę matka bierze z wazy.

Ganek

Ganek, na zachód drzwiami obrócony, 
Ma duże okna. Słońce tutaj grzeje. 
Widok szeroki stąd na wszystkie strony, 
Na lasy, wody, pola i aleje. 

Kiedy już dęby w zieleń się przybiorą, 
A lipa cieniem zakryje pół grzędy, 
świat ginie w dali za niebieską korą, 
Pocięty liśćmi w cętkowane zęby. 

Tutaj brat z siostrą, nad małym stolikiem 
Klęczą rysując wojny i pogonie. 
I pomagają różowym językiem 
Wielkim okrętom, z których jeden tonie.


