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Polecamy

P odczas październikowej podróży na 
Śląsk doświadczyłem niecodziennego 
przeżycia. Otóż – jako osoba słuchają-
ca głównie „mówionej prozy”, absolut-

nie nie pretendująca do miana miłośnika poezji czy 
muzyki – pierwszy raz zabrałem na drogę leżącą już od 
jakiegoś czasu na półce płytkę z nagraniem poezji. 
Okazało się, że już po godzinie, gdzieś pod Łodzią na 
A2 musiałem wyhamować z powodu... emocjonalnego 
wzruszenia, uniesienia, zauroczenia. Nie należę do ty-
pów łatwo się wzruszających, a tu nagle takie coś... 

Co mnie tak poruszyło? Wiersze znanej mi od wielu 
lat Ali, kobiety zmagającej się z postępującą chorobą, 
pozbawiającą ją możliwości samodzielnego życia, poru-
szania się, a nawet mówienia. Znajomość z nią, jej 
urzekająca twórczość z trudem przelewana na papier 
oraz piękna audioprezentacja w wykonaniu jej bardzo 
bliskiej przyjaciółki, sprawiły, że słuchałem tej poezji 
przez większość mojej ponadtysiąckilometrowej podró-
ży. Teraz – świeżo zauroczony – zachęcam do sięgania 
po wiersze. Na dobry początek niech to będzie „Kiedy 
życie boli” – wiersz osobiście wybrany z tomiku „Zielono-
niebiesko” Aliny Dybały. 

Dusza kapie na papier

Wierszyk życiowy
na pytanie
 – co u ciebie?
niniejszym odpowiadam
 – jest trudno, ale dobrze
wcale nie: równo i symetrycznie
jak to w życiu...
nieprzewidywalnie
i bywa różnie
zdarzają się dziury w całym
i szczeliny w zbroi
mimo to – dobrze, że jest

ŻYCIE
© Alina Dybała

Kiedy życie boli
kiedy życie boli
a żal jak kamyk uwiera
trudno jest i samotnie
dusza jak kot
o wspomnienia się ociera
i tęskni
do lepszej przeszłości
błądzę myślą po wspomnień mapie
płaczę
nie, to dusza mi kapie na papier
© Alina Dybała

To niezwykłe, jak pięknie, doskonale i finezyjnie 
 poeci potrafią ukazać rzeczy proste, wyrazić to, czego 
często nie dostrzegamy. Moje specjalne podziękowania 
kieruję dziś do Stwórcy za dar poezji i poetów, zaś au-
torce oraz odtwórczyni zielono-niebieskich wierszy 
i wierszyków dziękuję za to, jak wykorzystują swoje ta-
lenty. Wszystkim nam zaś polecam http://alinadybala.pl.

W. ANDRZEJ BAJEŃSKI

Więcej informacji na http://alinadybala.pl


