Montaż poetycki pt:"Wędrówką jedną życie jest człowieka"
Narrator:
Witamy wszystkich bardzo gorąco. Dzisiejszy montaż poetycki będzie dla każdego z nas chwilą
refleksji nad istotą i sensem życia. Nasze życie jedyne niepowtarzalne przemija bardzo szybko.
Dotykamy je codziennie, każdą cząstką swego ciała, duszy, czujemy jego balast. Jest nieustanną
walką, w której zdarzają się sukcesy i porażki, chwile dobre i złe, wzloty i upadki. Ale żyjemy,
cierpimy, kochamy, poszukujemy, doświadczamy, by móc powiedzieć: "O życie, kocham cię nad
życie". Czym jest życie? Do czego je porównujemy?
Życie często porównywane jest do wędrowania. Wyobrażane jest przez artystów nie tylko jako
droga czy wędrowanie, ale również teatr, bal, taniec.
Bo w życiu czasami jak w teatrze gramy różne role i nie zawsze są one prawdziwe. Często
udajemy kogoś zupełnie innego, jesteśmy nienaturalni, sztuczni.
Tragiczne wydarzenia, jakie miały ostatnio miejsce w Polsce i na świecie (tragedia w
Katowicach, Biesłanie, Tsunami czy inne), skłaniają nas do zadumy i refleksji nad istotą, sensem
i celem naszego życia.
Wędrówką życie jest człowieka
Wędrówką życie jest człowieka;
Idzie wciąż,
Dalej wciąż,
Dokąd? Skąd?
Dokąd! Skąd!
Jak zjawa senna życie jest człowieka;
Zjawia się,
Dotknąć chcesz,
Lecz ucieka?
Lecz ucieka!
Wędrówką jedną życie jest człowieka;
Idzie tam,
Idzie tu,
Brak mu tchu?
Brak mu tchu!
Jak chmura zwiewna życie jest człowieka!
Płynie wzwyż,
Płynie w niż!
Śmierć go czeka?
Śmierć go czeka!
To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił!
Jednak iść! Przecież iść!
Będę iść!

To nic! To nic! To nic!
Dopóki sił,
Będę szedł! Będę biegł!
Nie dam się!
Kochać i tracić...
Kochać i tracić, pragnąć i żałować,
Padać boleśnie i znów się podnosić,
Krzyczeć tęsknocie "precz!" i błagać "prowadź!"
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć...
Zbiegać za jednym klejnotem pustynie,
Iść w toń za perłą o cudu urodzie,
Ażeby po nas zostały jedynie
Ślady na piasku i kręgi na wodzie.
Życie to nie teatr
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!
Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;
Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest;
Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć!
Ty i ja - teatry to są dwa!
Ty i ja!
Ty - ty prawdziwej nie uronisz łzy.
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle.
Bo ty grasz!
Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam.
Cały jestem zbudowany z ran.
Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty!
Piosenka "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz
Narrator:
W ludzkie istnienie wpisuje się nie tylko przypadek, zbieg okoliczności, lecz także
niepowtarzalność rzeczy i zdarzeń. I właśnie ta zmienność, płynność wrażeń i uczuć decyduje o
pięknie życia, bogactwie jego form. Wszyscy ubolewamy, że czas tak szybko płynie i zabiera
chwile. Ale przecież dzięki temu kończą się także złe, przykre momenty w naszym życiu. Tak więc
wszystko jest względne, nic nie jest raz na zawsze określone.
Nic dwa razy

Nic dwa raz się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch tych samych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.
Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.
Narrator:
Jak to jest? Ludzie cenią dobro i sprawiedliwość, a dają przyzwolenie na cierpienie, obojętność,
nienawiść, łzy? Nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie rozumieją się. Są ze sobą razem, ale jakby
obok siebie. Dlaczego człowiek nie zawsze jest człowiekiem?
Sto pociech
Zachciało mu się szczęścia,
Zachciało mu się prawdy,
Zachciało mu się wieczności,
Patrzcie go!
Ledwie rozróżnił sen od jawy,
Ledwie domyślił się, że to on (...)
Ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt.
Patrzcie go!

Bo przecież chyba jest
Naprawdę się wydarzył
Pod jedną z gwiazd prowincjonalnych.
Na swój sposób żywotny i wcale nie ruchliwy.
(...)
Czym będzie, skoro jest.
A jest- zawzięty.
Zawzięty, trzeba przyznać, bardzo.
Z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze.
Sto pociech, bądź co bądź.
Niebożę.
Istny człowiek.
Wisława Szymborska - Na wieży Babel
ON- Która godzina?
ONA- Tak, jestem szczęśliwa,
i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,
który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz.
ON- Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr.
ONA Jak to, zapomniałeś?
Miałam na sobie zwykłą szarą suknię
spinaną na ramieniu.
ON- I natychmiast potem
niebo pękło w stubłysku.
ONA -Jakże mogłam wejść,
przecież nie byłeś sam.
ON - Ujrzałem nagle
kolory sprzed istnienia wzroku.
ONA- Szkoda,
że nie możesz mi przyrzec.
ON- Masz słuszność,
widocznie to był sen.
ONA- Dlaczego kłamiesz,
dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,
kochasz ją jeszcze?
ON-O tak, chciałbym,
żebyś została ze mną.
ONA- Nie mam żalu,
powinnam była domyślić się tego.
ON- Wciąż myślisz o nim?
ONA- Ależ ja nie płaczę.
ON- Przynajmniej jesteś szczera.
ONA- Bądź spokojny,
wyjadę z tego miasta.
ON- Nie wiem
i nie chcę wiedzieć, która to godzina
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.
(...)
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, które swoje wie.
Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
(...)
Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piękno.(...)
Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy na przyszłość
-ona jedna.
List do ludożerców
Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym
zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie
Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę

nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami
zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej więc posuńcie się trochę
ustąpcie
Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu
Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja żona moje dzieci
moje zdanie
Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę
Człowiek Człowiekowi
Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
Lecz ty się nie daj zgnębić
Lecz ty się nie daj spętlić
Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić(...)
Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć
Człowiek człowiekowi wilkiem
Lecz ty się nie daj illary
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
Piosenka: "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena
Narrator:
Spróbujmy powstrzymać falę zła. Poczujmy się odpowiedzialni za losy świata. Nie wyrządzajmy
krzywdy innym i nie bądźmy obojętni. By zło nie mogło się rozwijać, wystarczy mu się
sprzeciwić. Każdy z nas jest odpowiedzialny za cierpienie drugiego człowieka. Spróbujmy

uczynić nasz świat lepszym.
P. Bosmans -Słoneczne promyki szczęścia
Człowieku,
Nie zostałeś stworzony,
Aby funkcjonować, pracować, produkować.
Zostałeś stworzony, aby być człowiekiem.
Zostałeś powołany dla światła i radości.
Żyj szczęśliwie
Dla szczęścia ludzi wokół siebie.
Prefacja
Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Śmiać się głośno
Płakać cicho
Deszcz ustaje sady kwitną
I tego trzymać się trzeba
Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Śledzić gwiazdy
Grać na skrzypcach
Astronomia
I muzyka
I tego trzymać się trzeba
Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Żeby człowiek
W życiu onym
Sprawiedliwym
Był i godnym
Żeby człowiek
Był człowiekiem
SŁOWA PAPIEŻA "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi"
My z drugiej połowy XX w.
My z drugiej połowy XX wieku
rozbijający atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiamy lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami

Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty
rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij,
snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych
nie przebudź ze snu.
Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd
na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż,
serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne
ponad wodami pochyl miłością.
Piosenka "To co w życiu ważne" Krzysztofa Krawczyka
Narrator:
Mówi się, że życie ma swoje blaski i cienie. Blask możemy dostrzec tylko dlatego, że istnieje cień.
Gdyby go nie było, nie potrafilibyśmy zobaczyć blasku- gdyby nie było zła, nie znalibyśmy dobra.
Natura jest wieloznaczna, bogata, złożona z różnych wartości- taki jest świat. Nie istnieją rzeczy
doskonałe, każdy ma swój cień, na tym polega piękno świata, jeśli patrzy się na niego z wiarą.
Wtedy można zrozumieć sens świata i naszego życia, również sens cierpienia.
Wiara
Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo krople rosy
I wie, że one są - bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.
Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemie:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły
Nadzieja

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.
Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
Jakby porwały go ręce złodziei.
Mimo wszystko
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni.
Kochaj ich mimo wszystko!
Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o egocentryzm.
Czyń dobro mimo wszystko!
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
Odnoś sukcesy mimo wszystko!
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro.
Bądź dobry mimo wszystko!
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.
Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało;
Dawaj, mimo wszystko.
Podaruj ludziom dobroć,
rzuć daleko od siebie,
rozprosz ją na cztery wiatry,
opróżnij z niej kieszenie,
wysyp ją z koszyka,
a nazajutrz będziesz miał jej więcej niż dotychczas.
Modlitwa
Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak
Panie ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak
Mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej

Sypnij grosza szczęściarzom....i nas w opiece swej miej
Dopóki ziemia obraca się, O Panie nasz, na Twój znak
Tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak
Daj szczodrobliwym odetchnąć, niech raz zapłacą mniej
Daj Kainowi skruchę.... i nas w opiece swej miej.
Ja wiem, że Ty wszystko możesz, ja wierzę w Twą moc i gest
Jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest
Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwo słyszalny głos
Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los.
Panie zielonooki, mój Boże, Jedyny, spraw Dopóki na ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw
Dopóki nam czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej Daj każdemu po trochu.....i nas w opiece swej miej.
Narrator:
Kochani, na żadnym zegarze nie znajdziecie wskazówek do życia. Bo życie jest trudną lekcją,
której nie można się nauczyć, trzeba ją przeżyć. Życie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe.
Jest w nim miejsce na dobro i zło. To od nas tylko zależy, czym je zapełnimy.
Na zakończenie chcielibyśmy zacytować słowa starożytnego filozofa- Platona:
"Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre- w tym jest cel rozumnego
życia"
Piosenka "Tolerancja" Sojki

