Chwile zamyślenia

Dziś, 23 lutego 2021 roku, ma miejsce premiera kolejnego, poetyckiego
audiobooka przygotowanego przez Beatę Poźniak. Tym razem aktorka
czyta wiersze o życiu, przemijaniu i docenianiu każdej chwili, napisane
przez Barbarę Bukowską, poetkę z Sanocczyzny. Równocześnie z
audiobookiem wychodzi tomik wierszy Barbary Bukowskiej, opatrzonym
wstępem Beaty Poźniak.
To nieprawda, że pusty ten świat,

Że życie niewiele warte.
Chcesz poczuć jego magnes i smak,
Chroń czas, by nie szedł na marne.
(Z tomiku Barbary Bukowskiej „Chwile zamyślenia”)
– Czytałam wiersze i biografie niedawno zmarłego genialnego poety Janusza
Szubera, który wspominał, że pisał „do szuflady” przez wiele lat – mówi Beata
Poźniak. – Ciekawi mnie ten temat, bo wielu z nas tak działa. Moja krewna
Barbara Bukowska przez całe życie pisała o swoim prywatnym życiu, o
Mrzygłodzie, Sanoku, rzece San, o miejscach, w których się wychowała, ale
właśnie tak, jak wielu innych, odkładała je do szuflady. Pewnego dnia, w twórczym
momencie, pełna nadziei, że może jednak te wiersze wyda, przekazała mi je wraz
z różnymi zapiskami. Kilka tygodni później, niespodziewanie odeszła (marzec
2018). Bardzo mnie to dotknęło. Przypomniało mi się wtedy powiedzenie: – „if you
don’t put it out – you’ll end up taking it with you” (jeśli tego nie wyrzucisz – w
końcu zabierzesz to ze sobą). Nie ma Jej już, a więc to ja pociągnę Jej twórczą
nitkę. Pisząc osobisty wstęp do tomiku „Chwile zamyślenia” przypominam
zarówno sobie, jak i innym, żeby się mobilizować i spełniać wszystkie swoje
marzenia, póki nasze życie trwa. I doceniać dany nam czas…

Dom, w którym mieszkała Barbara Bukowska w Mrzygłodzie (blisko drzewa), fot.
Henryk Poddębski, domena publiczna
Jest to projekt rodzinny. Barbara Bukowska była kuzynką Beaty Poźniak. W
projekt został też włączony utalentowany syn aktorki, 19-to letni kompozytor
Rylan Pozniak Daniels. Tak był zaintrygowany pomysłem i treścią Chwil
zamyślenia, że podłożył pod wiersze muzykę. Na końcu audiobooka młody muzyk
zaprasza do zatrzymania się, skupienia i wysłuchania jego kompozycji
p.t. Enlightenment.
Rylan Pozniak Daniels przez ostatnie trzy lata był stypendystą filharmonii w Los
Angeles – LA Phil jako Young Composer. Premiera jego utworów miała miejsce w
Walt Disney Hall z udziałem orkiestry.
Tomik wierszy Barbary Bukowskiej został zilustrowany ręcznymi zapiskami
autorki oraz jej ołówkowymi rysunkami, przedstawiającymi m.in. widok z okna w
domu w Mrzygłodzie na okolice rynku. Są tam też rysunki jej domu wykonane
przez drugą kuzynkę, architektkę Barbarę Ekiert-Walczyńską. Sama autorka
wierszy w audiobooku opowiada o swoim domu, kiedy i dlaczego powstał oraz z
czego był zbudowany.

“Myśli – najsprawniejsze skrzydła” – wiersz Barbary Bukowskiej z
audioobooka „Chwile zamyślenia” czyta Beata Poźniak:
W zaświatach
W zaświatach może być różne życie.
Może myśli jak duchy się tam zebrały.
Może wśród nich radość wraz ze smutkiem gości. Może inne emocje
sobie zbudowały,
Z ziemskiego bytu nie zabrały złości?
Przestrzeń wszechświata — nieograniczona. Epoka jego — także niezmierzona.
By to zrozumieć, jedna głowa mała.
Choć każda wiele dumy ma.
Pokora się rodzi i przypomina:
Życia na ziemi nikt wiecznie nie zatrzyma.
A może myśli zostają jakoś ocalone?
Taka nadzieja niech trwa.
Nie kamyki
Myśli nie kamyki.
Nie leżą spokojnie.
Biegają po zakątkach głowy.
O tym, co było, co dziś i co będzie. Wertują, szukają sensu
I odrobiny szczęścia.
Szukają wszędzie.
(Z tomiku Barbary Bukowskiej „Chwile zamyślenia”)

Okładka tomiku
Audiobook można kupić przez stronę:
https://www.audible.com/pd/Chwile-zamylenia-Moments-of-Reflection-Audiobook/
166508880X?fbclid=IwAR2L4MtA6pPNiBf50ZU59lzgsn5H8wDMIC9V3CYFJqyHC
p47WBR9HUdx6G0

„Bending Toward the Sun” – wspomnienia matki i córki, to kolejny
audiobook, niedawno wydany przez wydawnictwo Audible, czytany przez
Beatę Poźniak i Leslie Gilbert-Lurie:
https://www.audible.com/pd/Bending-Toward-the-Sun-Audiobook/0578782057?fbc
lid=IwAR1g7uNvaMAkLJFZGidKJAhtaMsSsnY8EJaMAL-YA_cTHwZtgAsY0q1UsJs

Zobacz też:

Droga do nieba

