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Polish with John #28

Czy to jest przyjaźń czy
to jest kochanie?

Cześć! Witajcie w kolejnym podcaście “Polish with John”. Nazywam się Jan Oko i
chcę Wam pomóc w nauce języka polskiego. Tuż, tuż, już za chwilę będą Walentynki.
Może już są albo były? Zależy, kiedy słuchacie tego odcinka. Tak czy siak, dzisiaj
chciałem porozmawiać z wami o uczuciach. A dokładnie o miłości i przyjaźni.
Walentynki to nie jest tradycyjne polskie święto i wielu osobom się nie podoba. Ja
też nie obchodzę tego święta, ale i tak możemy porozmawiać z tej okazji o uczuciach.
Oczywiście muszę zacząć od miłości. To chyba najmocniejsze uczucie. Jak tylko
człowiek się zakocha, to zaraz świat wiruje dookoła, a niebo robi się pogodne. Zupełnie
jak w piosence…
Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo
ktoś mnie pokochał na dobre i na złe,
bezchmurne niebo znów mam nad głową,
bo ktoś pokochał mnie.
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To był fragment piosenki pod tytułem Wszystko mi mówi że mnie ktoś pokochał
zespołu Skaldowie. Jak mówią słowa piosenki, prawdziwa miłość jest na dobre i na złe.
Chodzi o to, że kocha się nie tylko jak wszystko dobrze się układa w życiu, ale jeżeli
kocha się naprawdę, to też wtedy, kiedy czasy są trudniejsze, kiedy nie wszystko jest
tak, jakbyśmy tego chcieli.
Skąd to się bierze, że czasem silni, dzielni i wydawałoby się niezależni mężczyźni
tracą głowy dla pięknych pań? Wszystko dlatego, że one mają pewną tajną broń...
Wy jesteście mocni, silni - my słaba płeć,
Lecz my mamy coś co wyście by chcieli mieć,
Co jest warta wasza siła - wasza pięść i twarda dłoń,
My kobiety - choć słabiutkie, mamy na was jedną broń:
Sex appeal, to nasza broń kobieca,
Sex appeal, to coś co was podnieca,
Wdzięk, styl, charm, szyk,
Tym was zdobywamy w mig, ooooo...
Oczywiście w drugą stronę często też się dzieje i serce jakiejś damy utonie w
uczuciu do jakiegoś mężczyzny.
Zostawmy jednak miłość i idźmy dalej na naszej mapie uczuć. Innym ważnym
uczuciem jest przyjaźń. Jednak znaleźć przyjaciela albo przyjaciółkę nie jest łatwo. Tak
naprawdę nie mamy wielu przyjaciół. Większość osób, które znamy to nasi znajomi.
Przyjaciół ma się niewielu - jednego, dwóch, może trzech. To osoby, które wiedzą o nas
bardzo dużo i o którym my wiemy bardzo dużo. Osoby, którym zawsze pójdziemy z
pomocą i one zawsze nam pomogą, jeżeli będziemy tego potrzebować. Przyjaciel to
ktoś bardzo bliski.
Jest takie powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Bo prawdziwy
przyjaciel nie opuści nas, nawet jeżeli nie będziemy mieli szczęścia w życiu. Tak opisał
to Adam Mickiewicz, wielki polski poeta. Wiersz nie jest prosty, ale posłuchajcie. Żeby
łatwiej Wam było zrozumieć, to powiem, że słowo ‘kum’ oznacza przyjaciela. Teraz już
się tak nie mówi, ale kiedyś było często używane.
Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;
Ostatni znam jej przykład w Oszmiańskim powiecie.
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek,
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje.
Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek,
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Ziarnko dzielili na dwoje;
Słowem, tacy przyjaciele,
Jakich i wtenczas liczono niewiele.
Rzekłbyś; dwój duch w jednym ciele.
O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy
Kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy
Do kukań zozul i krakań gawronich,
Alić ryknęło raptem coś koło nich.
Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek.
Mieszek tej sztuki nie umie,
Tylko wyciąga z dołu ręce: "Kumie!"
Kum już wylazł na wierzchołek.
Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy,
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy.
Trafia na ciało, maca: jak trup leży;
Wącha: a z tego zapachu,
Który mógł być skutkiem strachu,
Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży.
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieje,
Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je.
Dopieroż Mieszek odżył... "Było z tobą krucho! Woła kum, - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał!
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał.
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?"
"Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie:
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie".
Oczywiście jest wiele innych uczuć niż tylko miłość i przyjaźń. Te pozytywne to
radość, szczęście, wdzięczność, zachwyt czy ekscytacja. Są też negatywne jak
nienawiść, smutek, żal czy strach. Mam nadzieję, że w waszym życiu będą tylko te
pozytywne!
Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Zapraszam na mój blog ioannesoculus.com
albo polishwithjohn.com. Proszę też o wsparcie przez serwis Patreon, abym mógł dalej
tworzyć dla was materiały do nauki polskiego. A w następny poniedziałek zapraszam
na kolejny podcast z serii “Polish with John”. Trzymajcie się zdrowo!
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elementy muzyczne podcastu: In the podcast, I used "Sing Swing Bada Bing" Doug Maxwell/Media Right
Productions; source: https://www.youtube.com/audiolibrary/music (attribution not required); other
audio and music from the same source.
music in the episode:
Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał
Eugeniusz Bodo - Sex appeal
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