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Alicja Kuberska - kategoria dorośli - poezja - III miejsce 
 

 

 

Fryderyk  Chopin 
 

Pierwsza miłość  

 

Dziewczyna  była śliczna i miała dźwięczne imię. 

Śpiewała lirycznym sopranem romantyczne pieśni, 

otwierała bramy niebios słuchaczom. 

 

Fortepian ujawniał sekrety młodego pianisty. 

Fryderyk pieścił klawisze, by zagrać słowo „Konstancja”, 

opowiadał dźwiękami tajemnice wspólnych spacerów  i westchnień. 

 

Oczy obojga spotykały się ukradkiem na pięcioliniach. 

Czarne nuty tańczyły radośnie polki, przechodziły do mazurków.  

Na bis, odchodziły dostojnie w rytmie poloneza. 

 

Los niewiele ofiarował - pierścień z brylantami 

i arię z „Pani Jeziora" na pożegnalnym koncercie. 

Zapomniany anioł zasnął w Skierniewicach 

 

 

 

Lato 1847 roku 

 

 

George złamała na pół drewniany ołówek. Miała moc pradziada,  

a złość i rozczarowanie dodały siły na pozór drobnym dłoniom. 

W tamtej chwili była matką, kobietą. Nie ochronił jej męski strój. 

 

Auguste wyrzeźbił w marmurze Solange i zamienił córkę w kamień 

 - nieczułą, obojętną, głuchą na głos powątpiewania. Fryderyk zawiódł. 

Opuścił kochankę, stanął po stronie dziewczyny. 

 

Lato w Nohant było nieznośnie gorące. Z każdym słowem rosła temperatura. 

W kominku spłonęła powieść  o Lukrecji Floriani. Ogień nie strawił plotek, żalu. 

Dziewięć lat szczęścia spopieliła kłótnia o prawo do miłości. 

 

Nie dało się reanimować wygasłych uczuć - zawsze boli, gdy umierają. 

Samotność w chorobie zamieniła  kawę na kakao, 

a wielkie dzieła skurczyły się  do wielkości miniaturek. 

 

 

 



 

Maria Komornicka 

 

Budziła zdumienie wśród współczesnych. 

Była jak chimera – mężczyzna z ciałem kobiety 

i myślami poza granicami szaleństwa. 

 

Szybowała wiele razy po burzowych chmurach,  

w  obłędnym galopie, 

na czarnym ogierze z obrazu Podkowińskiego. 

 

Naga, z rozwianym włosem.  

Suknie spłonęły w hotelowym kominku. 

W Poznaniu narodził się androgeniczny anioł. 

 

Z piedestału stracono posąg bogini. 

Żałosna wariatka błąkała się po strychu, 

pisała niezrozumiałe wiersze. 

 

Zostawiła po sobie dwie fotografie 

i pytanie bez odpowiedzi: 

Kim jesteście Mario Jakubino? Piotrze Odmieńcze? 
 

 


