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Podziękowania
Dzięki życzliwości mojego Przyjaciela, edynburskiego
artysty Samuela Halèvy’ego Robina Sparka mogłem
wykorzystać Jego twórczość w charakterze ilustracji do
zamieszonych w tej książce wierszy - za co składam Mu
najserdeczniejsze podziękowania. Prezentowane tutaj
prace artysty, chociaż niekiedy dosyć luźno związane z
treścią wierszy usytuowanych bezpośrednio obok znacząco wzbogaciły moją książkę
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poetycki w periodyku
Nowy Wyraz. Miesięcznik
Literacki Młodych,
1978/11, Warszawa,
przedruk w antologii
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M. Janion,
Zb. Majchrowski, Wyd.
Morskie, Gdańsk 1982
Mieszka i tworzy w
Edynburgu

Część pierwsza

Znaczenie pieśni

******
Z północy płócienna biel
z zachodu wietrzny szmer
z południa złote etrogi
ze wschodu Namiot Świątynny
Zaczarowany ocean Edynburga
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Tyle już razy złoczyńca

W młodości nie miałem nic

zrywał odzienie z mojego karku

na co pokusiliby się

skrzydła kończyły swój żywot w rynsztoku

pospolici złodzieje

ludzie modlili się do bożków

oświęcimski pasiak dziadka Ziutka

o starcie mnie na proch

wydawał się być dostatecznie święty
by ktokolwiek mógł odważyć się

Prowokatorzy nie stronili

odebrać go zbezcześcić

od bezczeszczenia dobrego imienia
aniołów co dali za mnie głowy

Gdy mimo wszystko ukradł mi go

lub przymuszeni ludzką przebiegłością

szkolny nauczyciel historii

poszli na układ z królem ziemskim

przez czterdzieści lat nie znalazł się nikt
kto pomógłby mi powstrzymać hańbę

Niewiele żądał mój złoczyńca
w zamian za ciała prawych
chciał dać gwarancję długiego życia
czy moi bliscy są dzisiaj bezpieczni
gdy ma ucieczka dobiega już końca?
Ty w Jerusalem Edynburskim
powiedz mi proszę
bym mógł zaraz zasnąć
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Na noc zabieraliście mnie
do jednoosobowej celi
maleńkiej i surowej
kubeł pełniutki ekskrementów
ustawialiście po prawej
tuż przy drzwiach
Przed wyłączeniem oświetlenia
moją celę zamienialiście
w wymyślną pułapkę
gdy strażnicy wpychali do środka
trzydziestu rosłych więźniów
W celi było za ciasno
by choćby usiąść ukucnąć
jak mogłem witać tyle osób
podać do stołu smaczne dania
rozgrzać żołądki polską wódką
Czy wasza szczególna dialektyka
oczekiwała od studentów filozofii
ucieczki od wolności
co z tradycyjną gościnnością
bez której moja Ojczyzna
traci ostatni przywilej korzyści
6
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To, co wyraźne zamazuje wieczność
zamordowany nienawiścią
odchodzisz przed powitaniem
syneczku a wraz z twoją śmiercią
znika prawda nie mogąc wyrwać się
z następstwa czasu
To, co pozostało zamazują sprawcy
już nie zdążę nauczyć cię słów
nie przyjdziesz na poranną modlitwę
patrioci z dumą odnoszą się do faktu
że dla fundamentów świetlanej przyszłości
zamordowała cię twoja własna Ojczyzna
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Co czułeś zabijając mi dziecko

Leży przede mną dzisiaj

czy miałeś wątpliwości

błogosławieństwo i przekleństwo

ataki na brzemienną kobietę

moje dłonie są jednakowo

i jej bezbronne dzieci

ciężkie i lekkie

to przecież chluba polskich służb
Błogosławieństwo dałoby mi przewagę
Codziennie rano przy kawie

wywyższając ponad miarę

czy myślisz o patronach

przekleństwo upodliłoby moich wrogów

politycznej policji

aż po grób

czyszcząc medale i dyplomy
czy uczysz dzieci i wnuki
szacunku do Ojczyzny
Co im mówisz ważnego o życiu
czy każesz nienawidzieć
mordować dla idei
czy patrzysz im prosto w oczy
gdy przyglądają ci się uważnie
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W świecie bez nazw i imion

Strach wychodzi naprzeciw

trwającym w bezruchu

czy tego chcę czy nie

wyróżnienie z jednorodnej całości

biegnie za mną wytrwale

niechybnie oznacza śmierć

chociaż od dawna jest w środku

Lecz czy w świecie

Boję się złej nowiny

różnorodnie złożonym

ona już krzyczy na ulicach

przekraczającym miary

wszystkimi językami świata

wyróżnienie oznacza życie?

i znajdzie gorliwych wyznawców

Rytualnie zanurzony

Lęk choćbym stanął z boku

tak długo wybieram życie

pokona mnie

jak długo mogę wytrzymać

odgrodzi od przyszłości

bez zaczerpnięcia powietrza

odbierze i rzuci na wiatr

Dwie drogi są czystym złudzeniem

Mój los nie błądzi

znam uciążliwą zwodniczą

nie przychodzi nie odchodzi

strasznie pustą bez kresu

wypatruje uważnie wsłuchany

przymuszony samotnie nią idę

jest moim okiem i uchem

Korzyści z wolnej woli
z gestów mimiki dźwięków
artykulacją i znaczeniem
skazują na wygnanie
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Lubię pisać listy staromodne

Rodzinny dom zajął hochsztapler

z okragłymi zdaniami

rozsiadł się w drzwiach wejściowych

autoironiczne

święconą wodę wylał na próg

z anegdotą i pointą

twarz skrył w ciemnej dziurze kaptura

na pachnącym papierze

zniknęły wszystkie kolory
i nie mogłem już dostrzec tęczy

Bełkot kapral agresji

za oknem z wieży kościelnej

przytłacza mnie mdłym zapachem

w dół skoczył kolejny człowiek

chorych zawiści i braku rozsądku

stając się trwałym motywem
buntu

Zła wiadomość jest najgorszą
z możliwych
niezdarnie klecona z ciężarnych
słów
rodzi śmierdzące atrakcje
Trudno mi czytać listy
wypełnione trucizną
niebezpieczną
nawet dla listonosza
choć z dwojga złego
zna on zaledwie
wieko koperty
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Pozwólcie mi na modlitwę

Pozwólcie mi płakać

przez łzy i śmiech

łzy są wszystkim co mam
Spaceruję zakolami
w obawie o strzał w plecy
po którym nikt nie zażąda
kary dla strzelca
Wydeptuję ścieżkę
przykrytą modlitwą
długą jak długi jest świat
muskany lnianą zasłoną
Pozwólcie mi się śmiać
ze łzami w oczach
Opuszkami palców
wyczuwam doczesne piękno
kwitnienie pączków róży
w perłowym kolorze
Wysłuchuję w zadumie
dziecięcej kołysanki
której przesłanie
nigdy się nie spełni
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kobiet i mężczyzn

Czy mam czekać na ciebie

dla których lepszy świat

nieznaną i złowrogą

nie oznacza śmiertelnych ofiar

czuję respekt przed drogą
oddzielała nas dotąd

Jeśli wybierzesz tamtą furtkę

mój los nie rozstrzygnie o micie

tuż za kirkutem rośnie drzewo

nakazali go bajać głupcy

obejmij je oburącz ono cię nie zrani

niespokojni o ludzkie dusze

pod tysiącletnią cieniącą koroną
wysłuchaj mojej skargi

Po cóż miałbym ubierać

jej sedno sięga Stworzenia

odświętny garnitur
skoro nie znasz mnie jeszcze
stercząc nad ramionami
milionowego tłumu żywych
schwytanych w sieci zbrodni
Może przybiegniesz tutaj
przez porzuconą furtkę
z tyłu starego umschlagplatz
bym nie czekał już dłużej
z oczyma i sercem
wystawionymi na słoneczny skwar
Nie mam złudzeń wiem
na co cię stać gdy przyjdzie umrzeć
bez prawa do obrony
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W czasie obronnej wojny
bądź żołnierzem
zwycięzcą lub pokonanym
W czasie pokoju
filozofem
mądrym lub głupim
W czasie społecznej rewolty
żyj ostrożnie
nie daj się zamordować
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Będą chcieli znać w tobie miarę człowieka
urządzą prowokacje zabiją ci bliskich
już preparują dowody winy
nie zaznasz chwili wytchnienia
a poezja wydawać się będzie stratą czasu
Ich rodzice utopia i cynizm
odbiorą ci sen zniszczą nadzieję
będziesz miał do czynienia z agresją
która ze swojej natury nigdy się nie kończy
tak jak twoja niezgoda na kanony fałszu
Nie wdziewaj szat świętego
nawet jeśli to sam Bóg minie cię na drodze
choć jest tak ciężko spisuj słowa
wiersze przetrwają ty sam pozostań nikim
będzie mniej bolało
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Dali ci szansę pod nadzorem strachu

Myślałeś że jesteś nikim

przemyśleć wolę słowa czyny

i nie przyjdą po ciebie zbrodniarze

byś nie zażądał nad nimi osądu

że zgrabnie wytrwasz na skraju historii

doczesnego

której nie byłeś w stanie zrozumieć
Mają przecież rodziców żony dzieci
A kiedy przyszli na Nowy Rok

zresztą! wykonywali swoją powinność

wrześniową późną porą

a teraz każdego dnia czekają na deszcz

twoi najbliżsi byli bezbronni

który zmyje z ich rąk twoją duszę

okaleczeni samotnością
Ty nie rozstrzygniesz o ich losie
Kaci nie poczekali na twój powrót

zostań przy prawdzie zaufaniu

nie pozwolili dać życia w obronie

to jest ten jeden jedyny nakaz

twoich maleńkich synów

który dla ciebie nie przeminie

brzemiennej Aniołem żony
Ojczyzna ci nie wybaczy
że skarżysz się swojemu Bogu
na sumiennie wypełniających rozkazy
tajnych agentów rządu
Dla ratowania wrogich ci idei
mogli was wszystkich wymordować
zabili przecież tylko jedno dziecko
to była skromna demonstracja siły
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Gdy będziesz odgadywał
swoje ostatnie pragnienia
rzucając w otaczającą cię pustkę
nietrwałe obrazy przeszłości
nie zapomnij uderzyć w wieczny dzwon
jego dźwięki mogą dognać czas
Nie dziw się temu co zobaczysz
tu jesteś inny niż myślałeś
przeglądasz siebie oczami twoich wrogów
a to oznacza że zbliża się koniec
nikt ci nie daje szansy na przeżycie
jeśli twój czas otworzy siedem bram
Żadne liczenie nie pomoże
dobrych uczynków nikt tutaj nie zbiera
ważna jest tylko siła twej miłości
którą darzyłeś nieznanych oprawców
i przebaczenie które w twoim sercu
wypełniło po brzegi ich powolną śmierć
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Oświadczenia przemowy slogany

Odpust zupełny twoich grzechów

wszyscy święci w jednym zaklęciu

w święconej toni niewinności

rozdając dobro świata

zjednoczy ogień z mrocznym chłodem serca

wieszczą zło

chłonąc spojrzenie pod spiętrzoną ścianą

Za wzór stawiają bożki

W świątyni w Jerusalem twoje grzechy

malowane krwią ofiar

w płomieniach światła uderzą w przeszkodę

dzień po dniu usuwanych

dotkną chłodnego czoła kamiennych wrót

ze zbiorowej pamięci

osłoniętych perłową tonią nieba

Nie znosząc prawdy

Daleka droga czeka cię grzeszniku

chcą końca cywilizacji

przed tobą i za tobą wszystko

jako śmiertelnej podpory

trudno ci to zrozumieć przed wieczorem

ich boskiego systemu

do którego dotrwają wyłącznie wybrani

Lecz Bóg nie jest systemem

Idź zatem do Jerusalem zaraz

przychodzi zwykle nocą

wpleć w swoje spojrzenie warkocz życia

by ze snu dowiedzieć się o każdym

a jeśli życie jest za tobą

skrywanych za dnia myśli

idź nie zwlekając idź czym prędzej

Idź przed Nim
ścieżka wiedzie w nieznane
które wypełnisz twórczo
niosąc nietrwałe odczucia
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Pomiędzy palcami dłoni
przelewasz obietnicę życia
w którym ból i śmierć miały być obdarte
z cierpienia
próbujesz odnaleźć prawdę w czymś
co wykracza poza prawa logiki
Przed oprawcami
zbyt często musiałeś udawać
zdechłego psa
dzisiaj szturchnięcie cię kopnięcie nogą
lub zabicie
mieści się w kanonie społecznej umowy
Nie obiecuj zatem bliskim
zmian na lepsze
bo gdy ludzie obedrą cię żywcem
ze skóry
ból i śmierć ścigać się będą o pierwszeństwo
ignorując cierpienie
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Spacery edynburskie doprowadzą cię
do szaleństwa
nie wychodź więcej nazbyt późną porą
już nigdy nie przestaniesz widzieć
strasznych rzeczy
których ślady roznosisz po całej ziemi
Babi Jar z twoimi dalekimi nie pozwoli ci zasnąć
za dużo w nim zmarzniętych ciał
na wzniesieniu kolumna nagich dziewcząt
wpatrujesz się bez końca w tę jedną jedyną
mógłbyś z dziewczyną spędzić długie życie
oprawcy z pogardą odnoszą się do ciebie
Na twojej ulubionej Leith Street
ludzie są beztroscy
wdrapują się na grzbiety żyraf
pod drucianymi ogonami palą skręty
wypełniając plemienny rytuał wolności
ich wytatuowane ramiona przypominają ci
o numerze 13520 prosto z Auschwitz
lecz ty nie poszukuj wśród tańczących
tej jednej jedynej twarzy z Babiego Jaru
przecież tamta dziewczyna nie miała numeru
Co może cię ukoić oprócz śmierci?
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Czy ludzkie łzy mają wymiar historyczny

Otoczyło cię błogie wyparcie

kto je policzy i po co one komu

niechciana przeszłość

są przecież zaledwie wyrazem słabości

zabrała ze sobą wszystko

i nie naruszą porządku świata

odtworzenie teraźniejszości
przywróci cię życiu

Rozrzucone bezładnie rzeczy

pełnemu sennych marzeń

o ile są ważniejsze od twoich łez
siła przedmiotów tkwi w strukturze

Poruszasz się tak wolno

bardziej podatnej na rekonstrukcję

jak to jest tylko możliwe
świat dawno uciekł niedościgły

Lecz kto odtworzy ciebie

zabierając ze sobą tych

w prostym ludzkim wymiarze

którzy nie wyrzucili złej pamięci

dziecka młodzieńca i męża

i z bólu zwariowali

wsłuchanych w pieśń modlitwy
Obawiasz się powrotu
choć wszyscy przyszliby cię witać
może z wyjątkiem twoich oprawców
niszczących każdy przejaw prawdy
Czasami jesteś poza czasem
by prosić o przebaczenie
jakby miejsca kaźni były nam Świątynią
a co z oddali nieznane mogło stać się znane
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Ptaki próbowały coś wyjaśnić

Koty o ludzkich oczach

w ich śpiewie wyczułeś jednak fałsz

odwiedzają twoje senne sny

ryby wyskakiwały ponad wodę

większe od okolicznych ścieżek

lecz ty dostrzegłeś w tym uzurpację

tropią cię niemym wzrokiem
kolorowe i wyjątkowo egzotyczne

Gdy świat otworzył się przed tobą
i tajemnicą chciała obdarzyć cię natura

Jeden wczepia się ciężką łapą

z nawyku odrzuciłeś ofiarowane piękno

w twoje struchlałe ramię

pozostając przy mistyfikacji

strach skraca ci senny oddech
ścieżka prowadzi nad przepaścią

Czy mógłbyś stanąć wprost przed Bogiem?

i jeśli nie nauczysz się jak ptak latać

- to jest pytanie o cudowność świata

ta droga doprowadzi cię donikąd

o wczesny powiew wiatru przed ulewnym deszczem
krople skrywające na twojej twarzy łzy

Na polanie dostrzegasz kobietę
rodzącą górskie kozy
niebieski kot zagarnia je sprawnie
w pobliże ofiarnego głazu
czeka na twoje skinienie
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Niemy przed wiernością
głuchy po akcie skruchy
powracasz z kolejną przysięgą
Skalą ułomności
znacząco odstajesz
nawet od polnego kamienia
Żyjesz na ziemi
której każdą bruzdę
spajają szczątki twoich bliskich
Na próżno nasłuchujesz
ich wołania
w porze modlitwy
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nie hoduj w sobie urazy

Pamiętaj o swoim grzechu

bo zamaże swoją winę twój oprawca

nie porzucaj go nie czyń bezpańskim

i nie poprosi o przebaczenie

bo zbierze siły przeciw tobie

choćby raz jeden

i nie zdołasz uniknąć śmierci
jeszcze za życia

Pamiętaj o akcie skruchy
nie relatywizuj postępków

Pamiętaj o przykazaniach

bo zamknie się przed tobą prawda

nie zmieniaj swojej miłości w groteskę

i nie unikniesz ignorancji

bo stacisz wszystkie zmysły

wśród błądzących

i nie będziesz mógł oglądnąć się za siebie
bez bólu
Pamiętaj o marzeniach
nie wstydź się sięgać najdalej
bo niemożliwe rozłupie ci czaszkę
i każe służyć kłamstwom
powszednim
Pamietaj o buncie
nie kończ go przed rozstrzygnięciem
bo stracisz przedwcześnie szansę
i sił ci nie wystarczy
na spełnienie
Pamiętaj o miłosierdziu
26
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Ptactwo poderwało się nagle

Zatrzymałeś się w końcu

kula rozcięła płat kory

oszołomiony i szczęśliwy

utrwalając w twoich oczach

twoje stopy dotykały miejsc

spóźnione refleksy owoców

zakrytych dla wielu ludzi
Tajemnice swoją prostotą
z łatwością zdominowały świat
pełen zastępczych rytów
i sentencji szubrawców
Poczułeś w sobie siłę
wyjaśnienia maluczkim
wszystkich zagadek bytu
w jednej prostej formule
Nie pomny na przesłanie
otaczającej cię zewsząd
Boskiej nauki
pominąłeś pokorę
Z wyniosłym obliczem twarzy
ufny w świetlaną przyszłość
otoczony świeżym listowiem
zatrzymałeś się w kojącym cieniu

27

******
W ciągu jednego poranka zaświta wieczny mrok
mężczyźni i kobiety rozplotą ręce na wieki
ich dzieci zanurzą twarze w porzuconych
proporcach
bez imion z jednym imieniem na ustach
Dzień nie przyniesie ulgi starcom dobrej woli
dziewczętom w ciężkich strojach łagodnym
mężczyznom
wiedźmom proszącym w kryptach o jałmużnę
uczonym klarującym zbyt mętne doktryny
Wieczny mrok nie będzie czasem
na wspomnienia
prawda i pamięć odejdą przed świtem
ostatecznie ulegniesz pośród martwych
w nadziei na poranek który da ci wiarę
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Imię Boga nie jest imieniem
oddzielone wszystkim
co nas otacza
przezroczyste jak źródło
szlachetnej wody
wypełnione znaczeniem
bogatszym od nieba i ziemi
nieuchwytne choć wielobarwne
w pysznych modlitwach
święte po ludzku
świadectwem Moszego
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W świętym języku
słów nie wiążą ze sobą
żadne reguły
zdania nie są w potrzasku
któregoś z czasów
księgi nie mają ani końca
ani początku
dźwięki wciąż przekraczają
znaczenie pieśni
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Część druga

Miłość

******
Nowy czas i nowe miejsce
każą patrzeć na świat w inny sposób
getto było otwarte gdy wybrańcy Boga
przekraczali mur Przymierza
Dzisiejsze domy są zamknięte
po co pamiętać tyle znaczeń
w Edynburgu nie ma ulicy Zgierskiej
z kładką w Litzmannstadt Ghetto
Mendel Grossman nie przygotuje
wystawy fotografii
a Synagoga ze Spacerowej
jest doskonale niewidoczna
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Nie pamiętam by Bóg zatrzymał się

Potężne bloki skał swoim ciężarem

przed bramą mojego domu

przysłaniają horyzont na Salisbury

straciłem dom i pozbawiony klucza

nieskończona jest moja tęsknota

do otwierania jego bramy

wypełniona szlachetnym kruszcem

stałem się jak umarły
nie pogrzebany w ziemi ojców

Groźne pomruki nawałnicy
wstrzymują swobodny oddech

Ilekroć widziałem bogactwo

każąc czekać pospiesznej zmiany

praw Boga moje oczy ślepły

u stóp stalowych wzgórz

a gdy nieznana siła
zatrzymywała mój oddech

Wsłuchuję się w łoskot serca

traciłem doczesną mądrość

w trakcie wspinaczki
do unoszącego się ponad Synagogą

Nie pozostaje mi nic innego

koszernie gronowego nieba

jak z siebie uczynić dom i bramę
by móc wycofać się
robiąc miejsce dla Boga
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Mistrzowie mówią o prawdzie
wskazują ukryte znaczenia
do tego trzeba mieć smykałkę
spryt lub osobisty urok
pouczają o wyjątkowości
otaczających nas rzeczy
często wzniecają bunt
przeciwko przemijaniu
Przechodzę koło bimy
deski podłogi pokrywają się
świeżą chłodną trawą
spod wysokiego sklepienia
spadają grudki pulchnej ziemi
odsłaniając ciała pośpiesznie grzebanych
skurczonych z braku tchu
pozbawionych macew
W tak nienaturalnej przestrzeni
wyczuwam zbiorowy lęk
przed ukrywaną przede mną przyszłością
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nie wiem dlaczego nie spostrzegli zamęczonego

Pomyliłem porę tylko dzień był ten sam

starca

jeden jedyny w roku

ponawiane próby odmówienia pokuty

po godzinach modlitwa rozerwała mi błony

nie powiodły się

podbrzusza

późnym wieczorem ślad po jego ciele

skóra wydęła się do wielkości przekraczającej

stał się niewidoczny także dla mnie

święty czas
stanąłem na jednej nodze by ukoić ból
Właśnie w tym momencie podszedł do mnie
stary mężczyzna
nagi i zawstydzony
niezdarnie zakrywał dłońmi nienaturalnie duże
przyrodzenie
cały drżał z zimna
jego ogolona głowa pokryta była brudnymi
strupami
Okryłem go szybko tałesem
zbiegłem na parter po ubranie i posiłek
w kuchni w tym jednym jedynym dniu w roku
Mrs Christine nie miała nic do jedzenia
kiedy wróciłem
tajemniczy przybysz już nie żył
Do Synagogi zaczęli schodzić się tłumnie wierni
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Motywy kosmiczne zdolne są rozsadzić
najdostojniejsze budowle
malarze umieszczają je często
w wielkich witrażach
próbując zamknąć nieokiełznaną żywotność
w fasadowe ramy okiennic
lecz wówczas przeciwnie do intencji
kosmiczne motywy opanowują swoją siłą
niepodzielnie całe wnętrze
W holu edynburskiej Synagogi
tego fenomenu mogłem dotknąć dłonią
gdy nieruchome postacie
poddały się penetracji witrażowego światła
stopy małego chłopca wisiały najwyżej
buty były na niego wyraźnie za duże
nie zsunęły się jednak mimo upływu czasu
pozostałych powieszono boso
ich opuchnięte purpurowe kostki
nie tolerowałyby już żadnego obuwia
Zagubiony pomiędzy tym i tamtym
świetlisty owad
uczepiony sztywnego powrozu
zakołysał delikatnie ciałem mężczyzny
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jakby przez zaciśnięte gardło

Mój sen rozpycha się łokciami

nadal próbował zaczerpnąć tchu

w biały dzień siada na ławce

światło witraży wybuchło gwałtownie

przy głównej ulicy miasta

oświetlając niepokój na twarzach ofiar

mruży oczy
dażniony promieniami słońca

Rabbi Penny Weinman chciał wisielców odciąć
bym rytualnie obmył ich strudzone ciała

Bardzo łatwo pomylić go

John szybko rozstawił drabinę

z życiem na jawie

przyniósł wodę i ręcznik

- wówczas słońce chowa się

przetarł zwisającą na długim sznurku

za chmury

tabliczkę z napisem Jude

południe ginie

lecz z powodu nagłego lęku wysokości

w złowrogim zmierzchu

lub obezwładniającej nas potężnej siły

i nie mogę dostrzec rysów

nie udało się zrobić nic więcej

twarzy tysięcy ludzi
na placu w zwartej kolumnie

Liczyła się tylko miłość
nie chciałem by zrozumienie naszego położenia

Wyraźniej widzę tylko złocień

zmieniło ją w bezsilność i poczucie winy

ogniska

skazujące żywych na trwanie

tlące się w nim rumki i gałganki

pomiędzy wiedzą a ignorancją

niepotrzebne nikomu

wystraszony coraz głośniej czytałem Szema
jakbym zaczął się o coś spierać z samym Bogiem
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Niewielka grupka idzie wprost do mykwy

Wiatr jest z pozoru nieuchwytny

zamęczeni złem wyczerpani z powodu morderców

złapany w skrzydła ptaka staje się jego lotem

rytualna kąpiel pomoże im przetrwać

trącony równowagą ciśnienia wstrzymuje oddech

w ścisku i niewygodzie zbyt łatwo o irytację

przeczekuje po północnej stronie Synagogi

której nie chcą doświadczyć w takim miejscu

niemy świadek mijających mnie przechodniów

rabbi Rose wypełnia już ciałami całe piętro
w końcu siada w wąziutkim przejściu w sieni

Z czasem zbyt niecierpliwy wiatr rzuca wyzwanie

kładzie przed sobą zwoje Tory

przekraczające ludzkie możliwości

zwój po zwoju czyta powoli i wyraźnie

wypatruje silniejszych od wiatru
niosących w sobie wiedzę o początku

Zrywa się nagle milczący tak długo wiatr

uczonych biegłych w świętych prawach

oddając cześć Bohaterom

Zgiełk hałaśliwych ludzi zagłusza moje myśli
puszysta dama rozpycha się bezczelnie
dostojni podkreślają swoją zamożność
zamykając w pułapkę sakralną przestrzeń
dorodny chłopiec wprawia w osłupienie
niewinną dziewczynę
starcy nie nadążają za młodzieżą dziećmi
rabbi David Rose musi wszystkich przygotować
do snu
w końcu układa ich warstwami
jedną osobę na drugiej
aż po sam sufit parteru
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tłumów

Tłoczyliśmy się przy Salisbury

lecz my wcale nie chcieliśmy umierać

Wyjście zablokowali nieznani sprawcy

Nagle gdzieś wysoko rozbłysło nieznane

słyszeliśmy ich nawoływania i ponaglenia

światło

odór benzyny przenikał przez drzwi

od którego istoty tamci ludzie oślepli

a dziurami w rozbitych oknach
wtłaczano do środka gaz

Musieliśmy znaleźć się szybko na ulicy
by udzielić im wszystkim

Widzieliśmy służby porządkowe

pierwszej pomocy

zapewniające bezpieczeństwo
oficjalnym obserwatorom
i pospolitym gapiom
Choć nie mieliśmy żadnych kosztowności
na wąskiej ulicy urządzono kilka kamiennych
stołów
do przeprowadzenia sekcji zwłok
Fotoreporterzy hałaśliwie żądali
podłożenia ognia
uskarżając się na brak czasu i bliską porę lunchu
a młodzież z domu kultury przygotowała występ
w obronie zagrożonych wartości duchowych
Z oddali dochodził do nas wzrastający zgiełk
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W końcu i ja natknąłem się na wóz
Ezechiela
Gdy mara nocna
wymusiła na mnie kopanie dołów
dla milionów ciał
w górze tuż nad moją głową
zatrzymał się mistyczny pojazd
tajemniczy nieco staromodny
z obrysem w stylu art déco
Czułem jego reakcję we własnej głowie
gdy miałem wątpliwości by łopatą
w pojedynkę kopać grób dla tylu ciał
Jutro zacznę namawiać do adopcji
imion i nazwisk ofiar Holocaustu
by po kremacji w Auschwitz
rozrzuceni nieludzkim wiatrem
odżyli teraz i tutaj

41

******

******

Imiona rzeczy bardziej przyciągają

Od tak dawna nie widziałaś bliskich

od imion ludzi

wiatr rozwiał ich włosy cienie wyblakły

człowiek odchodzi w deszczu

ogień krematoryjnych pieców

pamięć o nim suszy skwar

nie dał nikomu szansy

rzeczy zostają antykwariaty pękają w szwach

w każdym oddechu czułaś ich obecność

od ich istoty

wypełniającą wieczną przestrzeń

lecz z czasem tak jak ludzie

ludzie zobojętnieli na takie troski

zmieniają sens swojego istnienia

zabiegani nie byli w stanie pamiętać
co stało się z twoim Narodem

Jeden z okrętów Tarszisz zawraca w trwodze

wyrzucili z siebie prawdę a ty dziwiłaś się im

na Zachód

dla ciebie innej przyszłości nie było

zagubiony pomiędzy rzeczą a rzeczą
umarły

Właśnie dotykasz dłoni Mamy

właśnie cumuje przy edynburskim nabrzeżu

a Papa uśmiecha się łagodnie
nie może pojąć jak to jest możliwe
że w końcu jesteś
oni wszyscy czekali na ciebie od tak dawna
stopniowo do nowego musisz się przyzwyczaić
bo choć skrycie wierzyłaś w istnienie wieczności
nigdy wcześniej nie doświadczyłaś jej na sobie
Gdzie teraz jesteś?
czy w Krakowie w Collegium Maius
w Auschwitz przy niekończącej się selekcji
przy Murze Świątynnym w Jerozolimie
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oby Bóg zechciał byś nadal miała wolną wolę

Umarła prostota

i jeśli wciąż jesteś moją Idą pamiętaj o Edynburgu

z którą przyjaźniłaś się

tutaj w Shabbat ciepły wiatr wieje znad Zatoki

od początku do końca

a na Salisbury słońce i księżyc już za życia
przygotowują nas do Boskiej perspektywy

Śmierć nie znała swojej ofiary
nie kierowała się dobrem czy złem
Po jej wizycie szczypta ironii
z taką troską dobieranych przez ciebie fraz
nie ma się już do kogo zwrócić
Czy długość życia poety ma związek
z trafnością egzystencjalnej refleksji?
Teraz kropka przy kropce twoje kropki
rozrzucone w pobliżu wierszy
nie będą chciały ujawnić swojego znaczenia
Szczęśliwie mądrzy ludzie żyją w wielu światach
by umrzeć w najlepszym z możliwych
Dzisiaj to ty nie żyjesz żyjesz nie żyjesz
polska królowo Wiesławo
co łatwiej spostrzec niż zrozumieć
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O jo joj twój Bóg wędrowców

O jo joj twoja historia

przepędzanych z kraju do kraju

zwyczajna dla polskich Żydów

w poszukiwaniu miejsca na naukę

przykład zwycięstwa

potężnego Przymierza

nad ludzkim planem zagłady
O jo joj Reisha Staroniwa
O jo joj twoje westchnienie

o jo joj twój zawodzący głos

pełniejsze od fal Zatoki

o jo joj Davidzie twoja modlitwa

przywołujących szumem

o jo joj nasz Bóg jest i jest jeden

obrazy z przeszłości
O jo joj twój zawodzący głos
prawdziwszy od skarg rybitwy
lecącej nad naszym Kirkutem
w bezkresną biel
O jo joj twoja śpiewna modlitwa
sięgająca głębiej od szpadla
zgarniającego martwe grudy
z otoczenia świeżej mogiły
O jo joj twoja trumna prosta
spełniona na wyciągnięcie ręki
a kiedy prochy rozwieje wiatr
dzieje zatoczą kolejny krąg
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Czy można rozmawiać z Bogiem
nie będąc doskonałym?
choć twoja wolna wola
boleśnie ogranicza wolność Stwórcy
ty nie korzystasz z okazji do poprawy
świadom własnej niewiedzy
fundowanej na paradoksach
dla doczesnego pożytku
codziennie spekulujesz
na temat ludzkiej doskonałości
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to wędrówka po pustkowiu

Umieranie w otoczeniu dwunastu synów

pełnym dzikiej zwierzyny

z błogosławieństwem i spełnieniem

pozbawionej nadziei

jest jak źródło mistycznej mocy

na dotarcie do wodopoju

przekazywanej z ust do ust
dodawanej nieustannie kropla do kropli

Zagłada jest jak misterium
utkane z domniemanej konieczności

Śmierć z woli Boga

pozbawienia matek i dzieci

odkrywa przed szczęśliwcem czas

choćby jednej kropli wody

a jego nieśmiertelne dzieła

z powodu myślowego błędu

królują niczym górskie potoki
w głębinach oceanu

Jak rozumieć Przymierze bez wyjaśnienia
zagadki śmierci?

Konanie w pojedynkę
w bramie wroga
gdzie zabici za życia przelotnie ożywają
by ostatecznie nie wytrzymać głodu
to jak wodospad pozbawiony tęczy
Zbiorowe egzekucje starców
są jak zachody słońca
polne osty szykują swoje łodyżki
do trwożnego nasłuchiwania
przewlekłych odgłosów deszczowej burzy
Oddanie życia w imię błędnej sprawy
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nic nie jest w świecie takie samo

Nie szamocz się złowiony

twoje szlachetne skrzydła pękną

silne sieci uleczą zuchwałość

jeżeli zechcesz unieść ciężar pytań

żaden ptak nie zmieni swojego losu

nie wstydź się swojego powrotu

schwytany przy stole ofiarnym
poddaj rozsądnie skrzydła

Zapomnij bunt i pychę
jesteś zaledwie ofiarnym ptakiem

Prostujesz je gotów do lotu

w drodze z przyrodniczego gniazda

lecz ofiarowanie nie jest wolnością

do duchowego spełnienia

na próżno wyrywasz się trzymany

wymykającej się każdego dnia misji

w sprawnej dłoni grzesznika
gdzie chciałbyś stąd odlecieć
Szczęśliwie wybrany spośród wielu
wyróżniony za twoje piękno
kamienne stropy i kolumny
naraziłyby skrzydła na znieszczenie
rozpędzony nazbyt ufasz drodze
Dobrze więc odleć leć przed siebie
manifestując niezależność
powietrze znad paleniska
wyniesie cię ponad wzgórze
co chcesz odnaleźć tak wysoko
Z perspektywy wolności
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Ocalenie jest legendą innych

Wyczuwam twój pęd
pośpiech jelenia
pierzchasz przed strzałą
łowczy napiął cięciwę
Nie skarż się Stwórcy
niosącemu ci dobry sen
wbiegłeś do boru
królestwa łuczników
Słucham terkotu lotki
szybszej od dźwięku
psy spuszczone ze smyczy
wydają śmiertelny zew
Zapach twojego potu
rozbudza wściekłość sfory
paniczny popłoch
utrudnia ci gubienie tropu
W imię uniwersalizmu
nic nie powstrzyma
łucznika i strzały
nie licz na cud
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ubranego w niebieski promień życia

Najpierw przybiegły zaciekawione języki

zamiast niego przyszli żołnierze

rozpychały się chcąc zająć jak najlepsze miejsca

pachnący fiołkowym mydłem

było ich dużo więcej niż ziarenek piasku

uzbrojeni po zęby młodzi piękni chłopcy

potem dostrzegliśmy złowrogie spojrzenia

jaśniejący pragnieniem wiecznego szczęścia

milionów oczu poczuliśmy na sobie lepki dotyk

podróż wyznaczono na dno wszechświata

niezliczonych ilości chciwych dłoni

marzyliśmy o końcu wędrówki

początkowo nie mogliśmy uwierzyć w ich potęgę

na miejscu byliśmy zaskoczeni

codziennie starannie wypełniały wnętrza głów

zbiorowym déjà vu

odbierając nam poczucie względnej wolności

gdy tuż przed zmierzchem lekarz odesłał nas

byliśmy bardzo biedni

do łaźni

tylko stan naszych dusz mógł być przyczyną
tak nachalnej penetracji
Pierwsze rany były niepozorne i maleńkie
poukrywne w licznych zakamarkach
początkowo wzdrygały się przed publicznością
ich nieśmiałość bardzo szybko została zastąpiona
niepohamowaną krwiożerczością
- w końcu pokryły każdą cząstkę naszych ciał
bezwstydnie zasłaniając swoją brzydotą
nieboskłon majestatycznych gwiazd
nikt nie uprzedził nas o bólu
o poniżeniu którego nie potrafiliśmy zliczyć
Kłóciliśmy się stale o Mesjasza
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a Bóg? czy rzeczywiście przyszedł do celi

Pamiętam bezmiar problemów praktycznych

do tej jednej jedynej w tym dniu w całym Auschwitz

technikę nie nadążającą za człowiekiem

- takie rozwiązanie byłoby absurdalne

zamówienia na zabijanie składane
bez opamiętania, w szaleńczym tempie

Wkrótce nowe wrzody kwitły w twoich nogach

Gebhardt pojawiał się dość rzadko

karmione długim czekaniem na śmierć

twoje wrzody na łydkach wymagały czasu

otworzyły się w końcu jak świeże brzoskwinie

chcieli, by były dojrzałe, jak pełne cytrusy

zmieniając krew w brudnawą ciecz

otwierające się pod wpływem życia

Mengele i inni poczuli się zwycięzcami

lecz one nie były skłonne tego zrobić

w skupieniu cedzili zwięzły raport

wchodziły w twoje uda coraz głębiej

o wyższości obozowej kultury medycznej

i nie łamiąc zakazu ludożerstwa

nad żywą kulturą śmierci w ciele nr 13520

chłonęły z wolna resztki ludzkich mięśni
Ten medyczny przypadek zasłużył na uwagę
wrzody pożerające żywcem ludzi
bez niepotrzebnych zatorów i spiętrzeń
dadzą szansę spełnienia żądań Rzeszy
już chciano włożyć nogi w formalinę
by je przechować dla potomnych
gdy wrzody nagle zniknęły
nie chcąc widocznie tak mrocznego końca
Nazistowscy uczeni nie kryli irytacji
taki zawód! jakże trudno będzie to wyjaśnić
na lepszy wynik przyjdzie im poczekać
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Umieraliśmy powoli
zabrano nam prawo modlenia się
święty język rozstrzelano o świcie
pod murem ostatniej Synagogi
rodały płonęły nocami i dniami
by w końcu zamilknąć
w oczekiwaniu na Mesjasza
Ludzi pakowano w bydlęce wagony
i wieziono na wschód
bramy wrogów wypełniły się stosami trupów
niegdyś wierzących
wątpiących lub zbuntowanych
dzisiaj pokornych świadków kolejnej Zagłady
dla ustanowienia jeszcze lepszego porządku
A kiedy nas już tylko garstka została przy życiu
w ostatnim transporcie dotarł tutaj niemowa
z bocianem, wężem i zakrzywioną piszczałką
szybko wdrapał się na stos tobołków
z haftowanej poduszki wyrwał pierze
wiatr rozwiał lekki puch na cały świat
oprawcy strzelali do nas wszystkich
lecz ich śmiertelna broń
wyrzucała z siebie wyłącznie niebiesko-białe cicit
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Choć mordowaliście miliony
codziennie chciałem wybaczyć przeszłość
ufny w potęgę miłości i rozumu
Czasami pokora
wobec historii gazowych komór
przeradzała się w zuchwałość
Ile potrzeba odwagi
by przebaczać w imieniu tylu ofiar
dla ratowania żyjących przed nienawiścią
Co was powinno spotkać
za tysiącletnie pogromy
i splamione krwią ręce
Shoah otworzył szansę
na odrzucenie zgubnych mitów
którymi żyli panowie świata i wy z nimi
Wielu waszych brunatnych braci
skorzystało z mojej miłości
nasze dzieci mogłyby być dzisiaj przyjaciółmi
Co stoi na przeszkodzie
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bym w zamian za waszą szansę

******

żył jak wy bezpieczny i wolny

Za dnia stawaliśmy razem
na szkolnym apelu

Dlaczego gotowi jesteście kolejny raz

denerwowała cię moja etyka

podjąć próbę zniszczenia świata

to przez nią zaciskałeś zęby

w imię mojego poniżenia

walcząc z ojcowską kindersztubą

Znów odbieracie mi prawo do obrony

Rodzinne portrety przodków

fałszywie ogłaszając moją przyszłość

nie raz poczuły zawstydzenie

jedynym źródłem waszego kryzysu

przez twoje kalkulacje
niegodne metod

Nie jesteście ani pierwszymi

sięgania celu bez pardonu

ani ostatnimi w haniebnym orszaku barbarzyńców
nienawidzących mnie w pustych modlitwach

Nocą snuliśmy plany
na odmienne zdarzenia

Lecz uniwersalne reguły społeczne są także wasze

liczone w dniach i latach

nawet gdy odrzucacie etyczny monoteizm

szkicując tajemne miejsca

na rzecz śmiertelnej pogardy

najgorszego z możliwych światów

Co mogę zrobić dziś dla siebie

Twoje kalkulacje nie miały słabych punktów

słysząc wyznawców kolejnej wielkiej rzeszy

smykałkę do pościgu dostałeś w rodzinnym spadku

która przepotwarza się od tysiącleci licząc na was

a maszynowy karabin podrzucił ci po lekcjach
nasz poczciwy nauczyciel historii
który nie krył fascynacji brunatną mocą
Powiedz ile masz siły by mnie zabić
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wydaje ci się że chodzi o tę jedną jedyną kulę
nic z tego moje idee nie nadają się do likwidacji
chociaż wyglądają na nieco zagubione
jesteś na dobrej drodze ich wzmocnienia
Nigdy nie dowiesz się prawdy
o przeznaczeniu i nadziei
i choćbyś nacisnął zaraz spust
twój karabin zagra fałszywie
moją ostatnią nutę
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******

orać polne mogiły

Dla rozdartej sukienki
dziewczęcych pantofelków
wątpliwych chwil rozkoszy
w zbiorowym gwałcie
rozbijałeś ludzkie czaszki
twoja siła z polskości
światłych przodków i dziatwy
wpadła z trupami do mogiły
Proboszcz latami czyścił
brudne mordem sumienia
pokazywał zalety
dla kraju i przyszłości
do dzisiaj pokolenia
w sukience pantofelkach
noszą święte obrazy
całują krucyfiks
Nie widzisz w sukni rozdarcia
krwią zbrukanych pantofli
nie słyszysz z oddali krzyku
ofiar o wieczną pamięć
przyszło ci żyć w pohańbieniu
jadać przy cudzym stole
sypiać na cudzym łożu
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******
Spieszysz by zostać panem światów
Próbujesz brodzić w milionie rzek
płynących jednym korytem
W dziurawe siatki na motyle
chcesz złapać nieskończoność
Mordujesz opornych
by to co dalsze uczynić bliższym
Lecz szczeliny rysującej obraz tęczy
nie odszukasz
W niej co skończone nigdy się nie kończy
a nieskończone zaczyna wielekroć
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******

Gdyby ludzie byli aniołami

Płaczę do Ciebie

stróżami nienazwanej prawdy

czy słyszysz

odciśniętej w każdym skrawku świata

odcinasz mnie

świętym narzędziem

miłość moja deptana
jej ogień cni się ledwie

I gdyby od aniołów zależała
natura poetyckiego wiązania

Łzy topią resztki iskier

zamknięta w ciasne ramy

kto może to zrozumieć

barwionych szarości

porzucenie bez żadnej nadziei
na Twoją przychylność

Gdybyś i ty był aniołem

oznacza śmierć

boskim posłańcem lepszej sprawy
kolporterem tylko prawych wieści

Gdyby chodziło o trwanie

ubranych w piękne słowa

dajesz je i odbierasz
nic tu po moim płaczu

I gdyby do ciebie należała

lecz w mojej krwi ponad dotykiem

naprawa wspólnej przyszłości

ukryta jest tajemnica

skrywana w lirycznym kształcie
ufnego wyczekiwania

Nią wiążesz na zawsze świat
właśnie od niej jestem odcięty
dlatego łkam jak niemowlę
pozbawione matczynej ogłady
pełnej właściwej miary
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******

Zbyt często ziemscy strażnicy

Korzę się przed Tobą

chcą zagrać moim losem

świadom własnej niewiedzy

tańczą uradowani, o zgrozo!

w której kruchość istnienia

ślepi gdy stoję przed Tobą

realnością dotyka Twojej Istoty
Piękne pałace przede mną
chronione stopniem trudności
którego nie sposób przekroczyć
bez Twojej Woli
Złość na ziemskich strażników
wytrwale podważa moją miłość
a strach przed odrzuceniem
kruszy wszystko przede mną
Stając się nikim nie mam już niczego
czym mógłbym spłacić Twoje Miłosierdzie
i moralny porządek
obecny w każdym wyborze
Mój bunt jest światełkiem z rosy
uginającej liście żywopłotów
kroplą strumienia polnego
płynącego przez pałacowe dobra
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******

Idę przed Tobą

Mojej drodze

wsparty na jednej nodze

wciąż towarzyszy rozgoryczenie

gdybym był bałwochwalcą

fizycznością i naturalnością

zabójcą podpalaczem

tak wielu ludobójstw

czy miałbym prawo krzyczeć

wobec których Dawidowe psalmy
rażą swoją liryką

Chwieję się wobec Ciebie
znasz mój los przed jego końcem
więc jeśli wspiąłem się
wsparty na jednej nodze
czy oczekujesz bym zamilknął
W marzeniu sennym
wzbudziłeś we mnie starch
dużo myślałem o śmierci
ciągle tkwi we mnie bierny opór
czy zjawiłeś się bym walczył
Uskarżam się przed Tobą
zmęczony szukaniem drogi
bo kiedy widzę prosty sygnał
nie jestem gotów na spotkanie
czy mogę potem milczeć
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zamykających żywe światło

Modlitwa

w pułapkę bałwochwalstwa

najświeższy krzew w ogrodzie
czerpiący radość z blasku

Modlitwa

rozrosły ramionami

lew panujący nad zwierzyną

pełen owocujących kwiatów

nie pokonany w walce

kuszących nektarem

silny słabością własnych wad
rozrywanych na strzępy

Modlitwa

przy wodopoju

strojna w sztywną rutynę
w pogoni za rytem

Moja modlitwa

gubiąca sylaby i słowa

czy poszukuje prawdy

brodząca zaledwie

sprzeciwia się łatwym mitom

wokół samej siebie

uproszczeniom i zabobonom
pełna rozumnej miłości

Modlitwa

opartej na zaufaniu?

orzeł na skale
spiętrzonej ponad niebo
pancernie skrzydły
strzegący wielu dróg
przed ludzką pychą
Modlitwa
rozdawana na lewo i prawo
świecąca jak talizman
w służbie guseł i czarów
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******
Miłość jest jak zbyt pospieszna wolność
nieoswojona i szalona
pędząca w głąb oceanów
wypełnionych tym co przed i co za nami
Choć jej natura podlega prawom
stochastycznego rozkładu akcentów
- w nieskończoność rozciąga trwanie
przybliżając odległe rzeczy
Szukamy w niej samych siebie
próbując przewidzieć przyszłość
wyjaśnić witalność duszy
uwikłanej w cielesność
Lecz nawet w najśmielszym akcie spełnienia
miłość nie odsłoni mistycznego uniesienia
w jakim Bóg zmienił sam siebie
obdarzając nas prawem do wzajemności
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Appendix

Opis ilustracji

1. Na stronie tytułowej i 68: Portret młodej dziewczyny, Ruth,
pastele kredowe na czarnym papierze, 2005-2006
2. Na stronie 4: Mężczyzna w ogrodzie, akryl na sklejce, 1987
3. Na stronie 6: Siedząca kobieta, model, akryl na sklejce, 1987
4. Na stronie 7: Purimowa zabawa, olej na sklejce, 1985-1986
5. Na stronie 9a: Rzeźbiarz, pastele kredowe, 1986
6. Na stronie 9b: Szalony punk, pastele olejne na białym papierze,
1986
7. Na stronie 12: Afrykański dom, mąż, żona i kot, olej na płótnie,
1986
8. Na stronie 15: Chinka z Hongkongu, olej na sklejce, 1981
9. Na stronie 16: Rewolucyjny bojownik hiszpański, pastele olejne
na papierze, 1986-1987
10. Na stronie 18: Mężczyzna w charakterze emerytowanego
majora, pastele kredowe na papierze, 1986-1987
11. Na stronie 20: Aktorka, olej na papierze, 1988
12. Na stronie 21: Siedząca ubrana kobieta, pastele olejne na
papierze, 1986-1987
13. Na stronie 23: Zadumana siedząca kobieta, olej na płótnie,
1986
14. Na stronie 25: Mężczyzna i mały Pocco, pastele olejne na
papierze, 1988
15. Na stronie 28: Magik, pastele kredowe na papierze,
1985-1986
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16. Na stronie 29: Mężczyzna z Pocco i Dubby, pastele olejne na
papierze, 1988

31. Na stronie 65: Żydowski cykl życia religijnego, olej na sklejce,
1986

17. Na stronie 32: Shabbat Kiddush I, pastele olejne na papierze,
1988
18. Na stronie 34: Kabała, pastele olejne na papierze, 1986
19. Na stronie 36: Rabbi dmie w szofar, akryl na sklejce, 1989
20. Na stronie 38: Shacharit, olej na płótnie, 1985-1986
21. Na stronie 41: Magiczny Rabbi z Pragi z Torą i dwoma kotami,
pastele olejne na sklejce, 1988-1989
22. Na stronie 45: Shabbat Kiddush II, pastele olejne na papierze,
1989
23. Na stronie 47: Rytuał Sukkot w kibucu, olej na płótnie, na
sklejce, 1987
24. Na stronie 50: Portret żydowskiej kobiety, olej na płótnie, 1989
25. Na stronie 53: Generał Porucznik Sir David Young, pastele
olejne na papierze, 1988-1989
26. Na stronie 54: Mężczyzna jako ‘filozof’, pastele olejne na
papierze, 1986-1987
27. Na stronie 56: Kowal, pastele olejne na płótnie, 1985-1986
28. Na stronie 58: Dandys, olej na płótnie, 1986
29. Na stronie 60: Kontemplująca leżąca naga kobieta z
niebieskimi włosami, pastele kredowe na papierze, 1989
30. Na stronie 63: Żydowski cykl życia religijnego, olej na sklejce,
1986
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