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Dedykacja
Książkę tę dedykuję
moim edynburskim Przyjaciołom
Maryli i Edwardowi Green
oraz Ich synowi Freddiemu

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Mężczyzna w chełmie, 1655
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Dusza musi zapłacić

Hieronymus Bosch, Ogród ziemskich rozkoszy, 1480-1490

3

*******
Każdy jest domokrążcą na ludzkim padole
Nawet, gdy ktoś w ustroniu kryje swoje rzeczy
I kiedy pytasz, czy ma, natychmiast zaprzeczy
Starając się odwrócić między wami role

*******
Lesie, który wypełniasz mnie po same uszy
Czy słyszysz to wołanie? Odpowiedz mi, proszę
Polano! Patrzysz ze mnie w pełne nieba kosze
Czy widzisz te pragnienia? Dostrzegasz je w duszy?

Inni zaś się obnoszą, to w lewo, to w prawo
Układają pstre myśli na jarmarcznym stole
Te łatwiejsze na górze, a trudne na dole
Często jakąś mniej ważną wtykają w dziurawą

Tyle drzew nasłuchuje mojego oddechu
Gdy wzrok sięga połonin, na wietrze się suszy
Zwęża rankiem źrenice, rosę na źdźble kruszy
Rozrzucając kryształki przy dzikim orzechu

Są i tacy, co w książkach wszystko zamykają
Tu tylko mądrzy mogą nasycić się strawą
Chociaż słowa upchane i jest ciut ciasnawo
Dla wzroku ciekawskiego – uwodzić się dają

Ptaki przynoszą w dziobkach gałązki szeleści
Pachnące dziwnie, świeże, podobne do śmiechu
Lub do wietrznej ulewy. Jest w tym trochę grzechu
Jest w tym podpatrywanie – w nim mój wzrok się mieści

Lecz, gdy filozof przyśnie, nieuki igrają
Zniekształcają idee. Potem z nich strzelają

Ziemio! Ty skrywasz we mnie zagadkowe treści
Pod korą drzew, pod darnią, w sercu opowieści
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*******
Czy pamiętasz dzieciństwo? Drewniane zabawki
Pierwsze szkolne zeszyty i w klipę zawody
Dziwne ubrania, które dawno wyszły z mody
Okładkę nowej książki na pulpicie ławki?
Pamiętasz wielką przyjaźń? Czy była na wieki?
A wieczorne marzenia, nastrojów huśtawki
Potem tamto spotkanie, pościel w ptaszki, trawki
Twe ideały, zdrady, odmowy, zasieki?
Na czarno-białej kliszy widzisz ze zdumieniem
Dziecko, i ogrom czasu pędzący w dół rzeki
Marzysz, że wraca młodość. Czy czujesz wypieki?
Niekiedy w naszym życiu czas bywa złudzeniem
Marzenia są dla wszystkich. I będą wspomnieniem
Wspomnienia zaś dla starszych – półpełnią, półcieniem

*******
Gniazdo swe uwij z dala od zgiełku ludzkiego
By kolumny żołnierzy minęły domostwo
I nie bluźniło nocą pijane żakostwo
Skarżąc się na surowość ze szkoły woźnego
Z oddali lepiej widać rozsądku granice
Dostojną próżność głupców, ich skłonność do złego
Wybory rzeczy zdrożnych jako coś dobrego
Chciwość, zazdrość i pychę – powszechne wszawice
Żyjąc blisko przyrody będziesz mógł zrozumieć
W jaki sposób starodrzew daje ci żywicę
A niebo wyprowadza na spacer mgławice
Wewnętrznie wyciszony będziesz mógł się zdumieć
Jak nasz świat jest przyjazny. Nauczysz się umieć
Pytać wiatr, czy znów będzie legendy ci szumieć
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*******
Nie jesteś wcale maszyną
Choć w tobie ważne są dźwignie
Ich smarowidło ostygnie
Dopiero, gdy myśli zginą

*******
Nie są dziwaczne fantazje
Czy jesteś młody, czy stary
Gdy dodasz lęki do wiary
Znajdą się zawsze okazje

Twe dźwignie nie są robotem
Choć tańczysz nimi z dziewczyną
Uganiasz się za jedyną
No i oliwisz je potem

Podczas rachunku sumienia
Byś znów planował inwazje
Lub zgodził się na synkrazję
Winną twojego skuszenia

A głowa? – Nie jest fabryką
Choć mózg ma ciągle ochotę
Kreować myśli ze złotem
Z oryginalną metryką

Miłość cielesna smakuje
Jak woda w czasie pragnienia
Umysł przedłuża westchnienia
I ciało często głoduje

Do twarzy jej z retoryką
Lecz ciało pieści liryką

Lecz coś, co kusi i czuje
Wciąż jest w tobie, nie próżnuje
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*******
Czego oko nie widzi i ucho nie słyszy
Budzi szpetne widziadła w odludnym eremie
Wskrzeszając siłę lęku, który w sercu drzemie
Strach dławi krzyk protestu przeciw gorzkiej ciszy

*******
Nikt nie będzie mi wchodził z butami do łóżka
Dyktował, co mam myśleć, by jakieś nieszczęście
Nie spadło na mą głowę. Co robić mam częściej
A co rzadziej lub wcale. Nie moja ta dróżka

Czego usta nie mówią i słowa nie wiążą
Jest groźne, nieprzyjazne, przyczajone w niszy
Upiory są gotowe zniszczyć padół mniszy
Zniewolą po raz drugi, nieznanym obciążą

Wierzę w prawa rozumu i zdrowy rozsądek
Wasze oczekiwania, to zwykła pogróżka
Zbyt ciasna dla mej szyi jest taka obróżka
Idea wydająca nieciekawy swądek

Czego głowa nie może i myśl nie ujmuje
Tym niejasne idee pustelnię wydrążą
W martwej, skalistej jamie, ponad którą krążą
Głodne, drapieżne ptaki – śmiertelnik je czuje

W głowie wam tylko siła – bezkarność niszczenia
Pięknych człowieczych marzeń! To nowy porządek?
Przeciw ludzkiej godności stawiacie żołądek
Wrogi śmiertelny dyktat i pełne więzienia

Gdy utrudzony umysł swój wszechświat buduje
Wyobraźnia nie cieszy, jak piołun smakuje

Każdy chciałby uniknąć w swym życiu zgnojenia
Co dziś w zamian za spokój mamy do stracenia?

7

*******
Wolność skrywa kajdany najtrwalsze w tym świecie
Nie jest jednak szczęśliwy spętany w łańcuchy
Gdy serce żąda buntu, a realia skruchy
Skupienia na marzeniach i życia w sekrecie
Kto nas zakuwa w łańcuch – demiurg czy strażnicy
Podzielcie się nowiną, jeżeli już wiecie
Dlaczego bez przymusu bardzo chętnie chcecie
Pełnić rolę cenzora, stać na kazalnicy
Siedzimy w oknie celi, wokół świat się kręci
Statki wiedzie w nieznane los lub galernicy
Lecz czy to jest realne – czy cieniem krynicy
I morski gród w oddali jest odbiciem w rtęci?
Z okna nie widać cienia. Z natury wyklęci
Acz póki pamiętamy – ludzie są przeklęci

Pieter Bruegel Starszy, Dwie małpy, 1562
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*******
Nie znasz imienia mędrca, co pierwszy rzucił sznur
Na mocną gałąź drzewa dającą śmierci cień
I sławę szubienicy. Cóż... To był smutny dzień
Pochwały ludzkiej pychy, wzniosłej jak szczyty gór

*******
Niebezpieczne pomysły są w człowieka głowie...
Gdy oleju dodamy prosto z flakonika
Nieszczęsna wyobraźnia raz na zawsze znika!
By to zrobić, być trzeba z czarownicą w zmowie

Lecz mędrcem nad mędrcami – ten, który nobliwie
Rzucił plotkę do chłonnych uszu synów i cór
Budując w szczerych sercach groźny, nieludzki mur
Z półsłówek i domysłów, acz brzmiących prawdziwie

Wiedźma jest bardzo chytra. Każe płacić słono
Koneksje ma piekielne. Z kim gra? Nic nie powie
Zjeżdżają do jej rzeźni z daleka królowie
Z nimi zacni uczeni i lekarzy grono

Plotka znajdzie słuchaczy i wiernych bajarzy
Choć od jej powtarzania rozumu ubywa
Zaledwie markuje mądrość, z natury fałszywa
Niejednemu do jutra podłą śmierć uwarzy

Czy olej jest z rośliny? Gdzie zielsko wyrasta?
Jak tę dziurę dla cieczy w głowie wydrążono?
Pewne to, że pod czaszką stosy myśli płoną?
Mogą tym leczyć ludzi zbrojne straże w miastach?

Człowiek trzykroć morduje w zawodzie plotkarzy
Gubiąc innych i siebie, gdy swych słów nie waży

Filtrowanie umysłów w praktykę obrasta
A wskaźnik zniewolenia nieustannie wzrasta
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*******
Chcą cię ogłupić, oślepić
Odwrócić kota ogonem
By prawdę ukryć za tronem
Fałszywe hasła rozlepić
Na murach i na ekranach
Z nich bożka będą ci lepić
Mogą się potem przyczepić
Byś spędzał czas na kolanach
Wiem, że jest wolność wyzwaniem
Czytelnym, gdyśmy w kajdanach
I gdy żyjemy na ranach
Nękani ciągłym karaniem
Lecz oni niewolą praniem
Między braniem a dawaniem

Hieronymus Bosch, Wycinanie kamienia głupoty, pomiędzy latami 1494-1516
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*******
Młyn wodny czas wyznacza potrzebny do życia
Pracowity bez granic – piękny przykład daje
Wszystkiemu, co jest żywe, co z nadzieją wstaje
I szykuje się pilnie do dobra odkrycia

*******
Śmierć wciąż wymaga wsparcia – mordujmy się żwawo
Zachęcajmy do zbrodni, uczmy dzieci strzelać
Ćwiartować, wieszać, palić, ze skóry obdzierać
Porażać bezlitośnie, niszczyć życie krwawo

Lecz gdzież ono ukryte? Jakie to widzenie
Jakie kształty, kolory fundują przeżycia
Których tak dużo wokół – że zwodzą sens bycia
I podsuwają maskę na doczesnej scenie

Gdy będziemy w potrzebie, śmierć i nam pomoże
Przybliżą ją tortury. Ponad dobrem prawo
Radość z doczesnych uciech uczyni plugawą
Dbajmy, by wszystko sczezło na świata ugorze

Dawno sekretną prawdę ludzie zapomnieli
W maskach są jak potwory, ich wzorem szerszenie
Które niszcząc pasiekę mordują sumienie
Terroryzują prawych, by cicho siedzieli

Utnijmy głowy mędrcom i rzućmy na pole
Kośćmi krnąbrnej gawiedzi usypmy bezdroże
Ocalmy tylko tego, kto zabijać może
Własną matkę i ojca w szalonym żywiole

Psują dobre idee, bo nie ich trud pszczeli
A jeśli im zakazać, skaczą do gardzieli

Nie dziwmy się, że pełno adeptów jest w szkole
W której wielcy tyrani – najwięksi idole
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*******
Zima skuła rzekę lodem
Ludzie cieszą się z zabawy
Choć gdzieniegdzie lód sinawy
Raczą się włościanie chłodem
Idą tutaj diable chrzciny
Straszna czeluść jest pod spodem
Gdzie? W głębinie, tuż za brodem
Gawiedź robi z tego kpiny
Ptaki dobry widok mają
Poszukując ludzkiej winy
Powściągają mądre miny
I o wszystkim roztrząsają
Gdy o innych tren ćwierkają
Własne błędy przemilczają
Pieter Bruegel Starszy, Zimowy pejzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki, 1565
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*******
Jeszcze przed chwilą byłaś ozdobą ogrodów
Samiczką grzęd królewskich, pawią narzeczoną
Pięknego króla ptaków z ognistą koroną
Niebieskim blaskiem dzioba, wachlarzem do godów

*******
Wielkie ryby jedzą mniejsze
Pełne są od strawy brzuchy
Prują je nożami zuchy
Królewskimi, są ostrzejsze

Na stubarwnym ogonie spiętym w pawie oczka
Pożyczane przez władców do pysznych pochodów
Wybierane na symbol idei i rodów
Przetykane z wstążkami w warkoczach i loczkach

Gdy wielkie zbłądzą na lądzie
Giną, choć są najsilniejsze
Życie staje się znośniejsze
Przy takich trupów uwiądzie

Z kim teraz paw królewski zwiąże swoje losy
Gdyś ty martwa w spiżarni, a on przy obłoczkach
Wciąż czeka na twe względy, szuka twego koczka
Zielonego na czubie, srebrnego od rosy

Lecz ty zważaj na cne prawa
Bo bogaty, gdy tu siądzie
Próżna twa nadzieja w sądzie
Możesz sam skończyć jak strawa

Rano pójdę do niego, upnę pięknie włosy
Dam mu na pocieszenie trawy świeże kłosy

Jego siłą władza krwawa
Na świecie mordercza sława
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*******
Myśl cenniejsza od złota. Bo nie tylko złoto
Potrafi siać obficie, nie tylko je zbierać
Ona wie, jak z pustego bogactwo nabierać
Jak zmienić kogoś w mędrca, chociaż był idiotą
Skąd myśl się wzięła? Ciągle niełatwe pytanie!
Chcą to wiedzieć magnaci. Głównie chodzi o to
By posiąść więcej, szybciej. Karmią się bogato
Potrawą z drogich kruszców na wczesne śniadanie
Gdy dzień pod wielką tarczą promiennego słońca
Złotym deszczem poprószy na miękkie posłanie
Bogacz zrywa się rześki, gotowy na danie
Które dla biednych ludzi ma cechy zająca
Ci czują się bogaci, gdy pochwycą dzwońca
Cenniejszej myśli nie chcą. Żyją tak do końca

Pieter Bruegel Starszy, Wielkie ryby jedzą małe ryby, 1557
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*******
Będziemy ukarani za ogrom wszechświata
Bo on się zawsze zmienia, gdy człowiek wymyśli
Nowy rodzaj istnienia, lub, gdy mu się przyśni
Jakaś logiczna sprzeczność, kulistość kanciata

*******
Upijasz się z rozpaczy na myśl o przyszłości
O twoim pochodzeniu. O życiu na ziemi
W ignorancji. Już wokół krzykacze i niemi
Śpiesznie kują kajdany na twoje wolności

Płaszczyzna wykrzywiona i światło pstrokate
Zażarta o tym wszystkim toczy się debata
Poety to marzenie czy sztanca zębata
Tłocząca nowe prawa, teorie od Ate?

Czujesz się całkiem pusty, wyzuty z istnienia
Dlaczego brakło w świecie dla ciebie radości?
Nietwórczy wegetujesz. Zginiesz w samotności
Chcąc ocalić skorupę głupiego ględzenia

Świat, który nas otacza, to nie układ cieni
Płaski, trwały i spójny. Wszystko w nim sękate
Każdy myśli inaczej, słowa są pękate
I myśli po swojemu. Nikt tego nie zmieni

Kiedy pijesz, nie myślisz, rządzą tobą lęki
Groteskowe refleksje i złe przywidzenia
Przez to nie zdołasz poznać nawet swego cienia
Pozostaną ułudy, rozterki, udręki

Nie znamy jednej miary dla grzesznych przestrzeni
To cecha pierworodna – jesteśmy zgubieni

Rozwal zatem skorupę, jej budulec miękki
Jajko było przed kurą – zbędne twoje męki
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*******
Gniew – to esencja złości, krzyku i niemocy
Trzymających się twardo pełni twych uprawnień
Do wykładania jasno zawiłych zagadnień
Upojnego myślenia wśród bezsennych nocy

*******
Zmusiła cię uległość, byś pił bez umiaru
Czy wolę swą sprzedałeś za pełne puchary?
Jeśli tak, to i mądrość straciłeś do pary
Teraz cieknie ci z nosa nawet bez kataru

Nie odwołasz już tego, co w gniewie mówiłeś
Wiedzieli o tym dobrze fałszywi prorocy
Kiedy niszczyli wiarę ostrzem swojej mocy
Nie cofniesz skutków złego, które wyrządziłeś

Wiesz o szkodliwych skutkach nadmiernego picia
Więc, gdy robisz pod siebie na środku bulwaru
Zachęcasz do niesmaku, dodajesz do gwaru
Tumultu, plotek, złości, i pogardy życia

Przyczyny ludzkiej złości na pozór zawiłe
Ty bezkrytycznie innych codziennie sądziłeś
Brudnej energii krzyku w czystą nie zmieniłeś
I sam siebie za życia wrzuciłeś w mogiłę

Upijasz się z rozpaczy, że twe miejsce w chlewie
Niegdyś miałeś rodzinę, stół, złote nakrycia
Szczebiot dzieci w jadalni, radosne przeżycia
Dziś nie ma ciebie nawet na rodowym drzewie

Nie czyń nigdy drugiemu, co tobie niemiłe
Jeśli już, to bez gniewu i nigdy na siłę

Jeśli do chlewu trafiasz, nie żyj w ciągłym gniewie
W środku jest – jak na zewnątrz. Większość tego nie wie
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*******
Gdy wchodzisz w cudze buty, robiąc to dla żartów
Uważaj na ich rozmiar, byś się w nie nie obuł
Bo kłopot będzie wielki i spadniesz na sam dół
Życiowego chaosu – potrawy dla czartów
Dobieraj swoje gesty, jak czynisz z butami
Ostry pazur mimiki wyzwoli złość chartów
Gniew skoczy ci do gardła w konwencji pop artu
I rany będziesz lizał długimi latami
Staraj się mówić składnie, acz niezbyt czytelnie
Nie prorokuj fałszywie, uważaj ze snami
Przecież każdy usypia i przyśni czasami
Niemiłą przepowiednię – więc trafią cię celnie
Przymierzaj własne myśli. Sortuj je oddzielnie
Nie epatuj swą wiedzą. To grząskie piekielnie

Pieter Bruegel Starszy, Pijak wepchnięty do chlewu, ok. 1568
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*******
Krytyce nie dorówna nadzieja mizerna
Zdrowy rozsądek, osąd zawsze nad nią górą
Jeśli trzeźwe do bólu pod nieszczęścia chmurą
I rozum nie zmącony, kiedy trwoga bierna

*******
Wywyższyłem cię, synu, w codziennych modlitwach
Życzyłem powodzenia, ufny w twe wysiłki
Nie umiałem cię jednak chronić od pomyłki
Wesprzeć, gdy trzeba, radą w twych młodzieńczych bitwach

Na wodzie sztorm zabójczy i fale łakome
W mieście iskrę gna pożar, a pusta cysterna
Plony po złej pogodzie zżera pleśń pazerna
Przed sądem za to wszystko twe szanse znikome

To moja wina, ojcze, że się nie radziłem
Wstyd przynoszę rodzinie po próżnych gonitwach
Za stołów łatwą strawą, za igranie w sitwach
Z silniejszymi ode mnie. Zło ci wyrządziłem

Dopada cię zwątpienie. Chce wolność rabować
Nie wszystko możesz unieść – wzniesienia zbyt strome
Ścieżki w dół karkołomne, a twe czyny chrome
Lecz zachowaj aktywność, będzie procentować

Moja wina jest większa, niż twoje potknięcia
Bo do dobra ogółu uparcie dążyłem
Nie troszcząc się o syna. Długo tak błądziłem
Na szczęście w końcu pękłem z własnego nadęcia

Pięknie jest mieć nadzieję, gdy można ratować
Co prawie utracone. Trudu nie żałować!

Przytulmy się na zgodę, wytrwajmy w objęciach
Dobry Bóg niech nas strzeże! Wykupię zajęcia
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*******
Wybacz mi wszystkie słabości
Brawurę i brak pokory
W głowie jedynie amory
I libertyńskie wolności
Ty zawsze byłaś życzliwa
Pełna matczynej miłości
Dawałaś tyle radości...
Czy sama byłaś szczęśliwa?
Za późno dziś na rozmowy
Choć pamięć bywa płochliwa
Nowych refleksji przybywa
Cóż! Wiek mój już erazmowy
Testament prawie gotowy
Me dzieci? Syndrom ojcowy

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Powrót syna marnotrawnego, 1666-1669
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*******
Gdy ptaki gniazda uwiły
Ptasznicy przyszli pod drzewa
Dużo im czasu nie trzeba
By gniazda jaja straciły
Każdy ma swego ptasznika
Zbrojnego w worek przegniły
Na sprzeciw nie starczy siły
Niemoc z natury wynika
W południa lub ciemne noce
Ptasznik do domostw przenika
Wykrada myśli i znika
Człowiek się w pustce szamoce
Ja schwytam ptasznika moce
Myślami drzewa ozłocę

Pieter Bruegel Starszy, Złodziej gniazd, 1568
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*******
Dusza drzewa jest inna niż dusza człowieka
Choć korona królewska i ręce prawdziwe
Postać wyprostowana, w korze bruzdy siwe
W kształcie uszu i oczu, filują co rzeka

*******
Choć myśli filozofa wnikają w istotę
Rzeczy małych i dużych – jest zwykłym człowiekiem
Pije zbożową kawę, je owsiankę z mlekiem
Czasami nawet grzeszy, gdy czyha na cnotę

Szepce pod korzeniami, niesie w nurcie chłodnym
W co zwierzęta się bawią, jeśli echo szczeka
Na co się dziś uskarża, dlaczego narzeka
Kto śpiewa pięknym trelem, skąd niesie łagodnym

On wie, że co na górze, może być na dole
Więc stara się zrozumieć bezmyślną hołotę
I racje jaśnie państwa, kiedy poślą rotę
Wyłapią biednych ludzi, połamią ich w kole

I ciepłym, letnim wiatrem liryczne wezwanie
Do pląsania miłego, stawania się płodnym
Wśród tajemnic natury, w stroju miodorodnym
Czerpiąc z leśnego źródła mistyczne doznanie

On wie, że co dziś święte, jutro pohańbione
Że stroje jaśnie państwa zeżrą w końcu mole
Kolejni bohaterzy staną na cokole
A zmiany te nie będą nigdy zakończone

Słońce dosięga cienia, słychać duszy granie
Gdy cień czeka promienia w drzewa błogim stanie

Stąd kręte jego schody, ścieżki nieskończone
Byle dali mu spokój. Byle mógł mieć żonę
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*******
Och! Kruszcu alchemika, po co się ukrywać?
Będziesz siłą w monetach, podporą korony
A mnie będą się kłaniać najjaśniejsze trony
Grzecznie prosić na bale i dla mnie przygrywać

*******
Jeśli w tę samą rzekę wchodziłeś dwa razy
Choć rzekom się to nigdy podobno nie zdarza
Żebyś nie awansował na złego malarza
Podaj przykład z Homera, bo jego obrazy

Nie skończą moje dzieci w biedoty przybytku
Nie będą się już nocą głodne z łóżka zrywać
I w żarliwym pacierzu na Boga porywać
Nakarmię je do syta, nauczą się zbytku

Z Iliady, Odysei czyż nie są jak rzeki
Rozległe i głębokie? I obie bez skazy
Doskonałe w swym metrum? To boskie pokazy
Kunsztu naśladownictwa, najlepsze na wieki

Och! Eliksirze życia! Cóż złoto bez ciebie
Po co mi władza, prestiż i mnogość dobytku
Jeśli już wkrótce umrę, nie mając pożytku
Z wielkich dóbr tego świata po własnym pogrzebie

Popatrz na posąg mistrza, popiersie w marmurze
Martwe, odarte z życia oczy i powieki!
Achilles, Odyseusz? Ich ciała są z greki
Takie nie umierają. W królewskiej purpurze

Znajdę Koronę Mędrców, bo jestem w potrzebie
Znów zawierzy mi żona – będę w siódmym niebie

Chcesz pisać o etyce, duszy i naturze...
Gdzie rzeki złoty środek – przy ujściu czy w górze?
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*******
Jesteś człowiekiem wolnym, bez ograniczenia?
Czy płyniesz w błogostanie, tam, gdzie nurt poniesie
I nie możesz nic zmienić, jeżeli prąd zniesie
W miejsce trwożne, śmiertelne, bez granicy cienia?

*******
Obcy jesteś u siebie, boś nigdzie i wszędzie
Prawie od urodzenia, aż po próg wieczności
Wędrując całe życie z poczuciem obcości
Niepewny nawet tego, że jakoś tam będzie

Masz dziś potężną wiedzę, badasz świat wytrwale
Chcąc ubiec zagrożenie, okiełznać zdarzenia
Które mogłyby zniszczyć najstarsze marzenia
Negując sens istnienia w kosmicznym finale

Z nieznanego w nieznane, w dół rzeki, za morze
Ścieżkami, bezdrożami, po rżysku, po grzędzie
Gotowy do wymarszu, gdy miejsca ubędzie
Na twój widok w gospodzie i na pańskim dworze

Lecz lubisz iść na skróty, być w dwóch miejscach naraz
Zwierzętom i roślinom przypisać morale
Rzeczom dać cechy ludzi w dziwnym karnawale
Mnożenia ponad miarę wymyślnych parafraz

Pielgrzymś i tułacz w jednym, szczęśliwy, bo wolny
Nie przystawaj! Idź dalej! Twój trud ci pomoże
Szanować przyjaźń, miłość, objąć śmierci łoże
Miarą właściwą ptakom. Zna ją orzeł polny

Nie będziesz bardziej wolny kreując krajobraz
Na swoje podobieństwo – na człowieka obraz

Bądź cały czas dla siebie, innych kochać zdolny
A jeśli nie dla siebie – przenigdy bezwolny
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*******
Niebo jest w łonie twej matki
Gdy słyszysz bicie jej serca...
Wyrośnie z ciebie krwiożerca
Czy ktoś, kto wspiera przez datki?

*******
Czy wiesz, że twoje ciało jest tak wyjątkowe?
Tyle w tobie zagłębień, tyle wypukłości
I skryte w środku wnętrze, i sen, kiedy gości
W regularnych odstępach, dzieląc na połowę

Wkraczasz bezwolny w świat nowy
Rządzą w nim wrogie przypadki
Króluje siła i swatki
Zbrodni piekielnej – obmowy

Czas na słodkie marzenia z pełną trudów jawą
Która wciąż daje tęskną nadzieję na nowe
Intensywne wrażenia – nawet, gdy niezdrowe
Z dużą ilością głupstwa, z wariacką zabawą

W proteście czytaj poezję!
Bo w wierszach jest coś z rozmowy
Można nią zerwać okowy
Zniszczyć społeczną amnezję

Nie zatrać się totalnie! Lubisz śmiało kroczyć
W miejsca, gdzie kości chwatów porosły już trawą
By udowodnić wszystkim, że ważną jest sprawą
Łamać prawa fizyki, naturę zaskoczyć

Poznając głębiej mimezję
Dostrzeżesz nieba finezję

Życie jest bardzo kruche – przestań się więc droczyć
Czy ciało w dzień, czy w nocy łatwiej jest przeoczyć
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*******
Czego dusza nie widzi, oczy nie dosięgną
Kontury spraw przyziemnych stają się zamglone
Puste z pełnym, jak wino i woda mylone
To, co zmienne ze stałym gdzieś w nieznane biegną

*******
Gdy spotkały się w szkole dwa skończone osły
Starszy uczył młodszego o zaletach koni
W bitwie na polu walki i w lisiej pogoni
Więc i młody zapragnął, by jak koń był rosły

Wymykając się liczbom, z natury mierzalne
A co dusza dostrzega, oczy nie dościgną
Nie dotkną, co zakryte, swej jaskry nie ściągną
Poznają po omacku realne, modalne

Uparte osły oba, choć ludzie z nich kpili
Z chęci zostania końmi nigdy nie wyrosły
I nigdy nie zwątpiły, że cel ten jest wzniosły
Lecz ludzie im statusu wcale nie zmienili

I nawet, co fikcyjne, o ile jest znane
Zatrzymane w pamięci, trafne lub banalne
Nieważne, czy jest ładne, praktyczne, moralne
Jeśli jest cerowane, jeśli jest łatane

Harowały jak osły i miały wyniki
Godne końskich trofeów i podniosłej chwili
Chciały, by oślim koniom ludzie brawa bili
By w końcu drwiny z osłów zwiędły od krytyki

Szkiełko nic nie pomoże, bo bańki mydlane
Choćby z istotą rzeczy – wciąż są rozmazane

Wciąż muszą reagować na ludzkie uniki
Przyjdzie czas, że zdobędą puchar z retoryki
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*******
Rodzajów liczb tak wiele, jak wiele pomysłów
Liczby możemy liczyć w myślach i przestrzeni
W muzycznym czasie akord, a w gwiezdnym ruch Ziemi
Oddzielamy, co pewne, od złudzeń ze zmysłów
To możliwe? – Rozwiązłość nie sprzyja nauce
Emocji jest w nas tyle, ile jest domysłów
Mądrość, pewność znikają w zgodzie z treścią przysłów
Niezbędne w dodawaniu, przydatne też w sztuce
Gdy aktor gra na scenie, orator przemawia
Lub logik ciągom znaków nakłada onuce
Zmuszając do parady w butach i peruce
Umiar, z jakim to robią klarowność poprawia
Lecz w praktyce pokora nie zawsze nas zbawia
Intuicja pomyłki rozumu naprawia

Pieter Bruegel Starszy, Osioł w szkole, 1556
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*******
Przed wszystkim było jajko, a z niego muzyka
Rozdarłszy płat skorupy dźwignęła niebiosa
Poza bezkres kosmosu. Życiodajna rosa
Dźwięczna jak oratorium fizyczna metryka

*******
Wsi wesoła, niewinna, czeladź czeka tańca
Rzucone ucha dzbanów, jak rzucasz psu kości
Pełne są brzuchy jadła, a serca radości
Nieskorzy młodzi, starzy chwycić się różańca

Liczbowo doskonała, ujęta w notacje
Wsparta lirycznym słowem. Lecz czasu unika
Będąc czasową formą, która się boryka
Z rozmiarem interwału, gdy słychać wariacje

Dudziarz łakomy wina, całusów dziewczyna
Wiejski filozof z boku – ma minę skazańca
Folwarczna panna wpada w objęcia narwańca
Czerwieni się na twarzach miłosna malina

Głosy żeńskie i męskie, soprany i basy
Wspólnie z dudką wierzbową tworzą animację
Aktu stworzenia świata. Rybałtów kreacje
Lutnią i harfą tkane stroją iloczasy

Filozof chciałby spytać, skąd się biorą dźwięki
I jak w życiu człowieka szczęście się zaczyna
Na takie dąsy we wsi dobra jest rycyna
Chłop w mordę może dostać za błahe udręki

Każdy, kto może mówić, wyśpiewa arrasy
Mormorando niemowy wplecie je w atłasy

Chwyta wciąż skoczny taniec tu nogi, tam ręki
A choć sakwą potrząśnie, udobrucha lęki
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*******
Jestem tak rozmarzona! Nucę ciszę słodką
W której dotykasz dłońmi moich jędrnych piersi
A ja szepczę ci tylko ’Merci, miły, merci’
Stop! To ty mi dziękujesz... Nie jestem idiotką!

*******
Twój mąż stroi się szykownie
By miecz przydawał mu blasku
Co, gdy znajdziesz się w potrzasku
Bo zakocha się ponownie

Czy dzisiaj też cię spotkam? Czekam niecierpliwie
Choć brak mi doświadczenia, nie jestem maskotką
Którą czasem przytulisz, jak robisz to z kotką
Głaszcząc ją za uszami niespiesznie, leniwie

Czy on wie, że wciąż masz wdzięki?
Przewietrz szybko swą warownię
Ubierz się jeszcze ozdobniej
Niż mogą zgrabne panienki

Nie zapomnij o kwiatach, przecież obiecałeś
Uwielbiam czuć gorąco, gdy patrzysz łapczywie
W moje niewinne oczy. I rób to gorliwiej!
Przyjdź szybko, a zobaczysz, jaki skarb dostałeś

Siedzą takie na krużganku
W dłoniach swych pieszczą wisienki
Bezczelnie nucą piosenki
W myślach licząc swych kochanków

Już późno. Więc nie kochasz. Ty tylko tak grałeś
Ja chyba wyjdę z siebie. To się doigrałeś!

Jak nie doznać przy nich szwanku?
Trzymaj męża miecz we wianku

28

*******
Pamiętam, co to kochanie
Czuję wypieki na twarzy
Czy to jeszcze mi się zdarzy
Proszę, odwiedź me posłanie
Pachnidła upiększą skórę
Zaraz, kiedy księżyc wstanie
Przemienią mnie w młodą łanię
Amor wyzwoli naturę
Dzisiaj przegnam z twarzy bladość
Pod lędźwia rzucę purpurę
Na pościel w piękną bordiurę
Zaspokoisz mą ciekawość
Gdy odsłonię twoją nagość
Spotka cię tajemna radość

Pieter Bruegel Starszy, Portret starej wieśniaczki, ok.1564
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*******
Szczęśliwe życie wiejskie między snem a jawą
Weselny czas, by tańczyć dzisiaj z panną młodą
Radosny, kto podkreśli wdzięki ze swobodą
Wypełnioną muzyką, tańcem i zabawą
Bo tak dudziarz rozgrzewa, że aż skromność mięknie
Krew w ciałach nie próżnuje przed miłosną strawą
Trzyma niektóre członki poziomo nad trawą
Kusząc w tańcu nagrodą, gdy dobrze nabrzęknie
Lecz co ma począć dudziarz grając tak lirycznie
Że i jemu to stanie obrodziło pięknie
Co zrobi, jeśli duda zaraz z żalu pęknie
Czy zechcą weselnicy kochać platonicznie?
Odpowiedź możesz poznać – sam obcując ślicznie
Z tym, co w miłosnym tańcu wije się fallicznie
Pieter Bruegel Starszy, Taniec weselny na świeżym powietrzu, 1566
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*******
Blisko pasa, przy kaftanie
Marszand trzyma trzos pieniędzy
By artysta nie żył w nędzy
Jadł dostatnio na śniadanie

*******
Śmierć nie przerywa sporów, gdy świeca dogasa
W jednym dusza i ciało nie chcą się rozłączyć
By w zgodzie i spokoju żywota dokończyć
Cóż! Koniec to nierówny. I kłopotów masa

Malarz kończy zamówienie
Lecz wiadomo, co się stanie
Znowu będzie narzekanie
I zarzut o wyłudzenie

Rozliczanie słabości, szukanie winnego
Grzechów skromnych i śmiałych, gdy życie pohasa
Pijaństwa i obżarstwa, popuszczania pasa
Chciwości, lichwy. Skąpstwa nałogu zgubnego

Obawy męczą go skrycie
Niepewność, czy ma natchnienie
Czy to tylko jest złudzenie
Choć zaliczkę przejadł. Życie

Wszystkiemu winne ciało – krzyczy głośno dusza
Jemu było za mało posiłku jednego
Ono nie przepuściło bankietu żadnego
Niechże przyzna mi rację! Lecz już się nie rusza

Gdy klient płaci sowicie
Starczy na orgię i picie

Dusza musi zapłacić za wszystko z diariusza
Gdzie równość wobec śmierci? – nad sobą się wzrusza
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Zaproś wroga na ucztę

Hieronymus Bosch, Śmierć i lichwiarz, pomiędzy latami 1494-1516
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*******
Kobieta i mężczyzna nie znali miłości
W ogrodzie rajskich uciech zasłanym kwiatami
Pełnym ptactwa i zwierząt, z rybnymi stawami
Bajeczną równowagą wiedzy i radości

*******
Przez siedem dni trwa życie człowieka na świecie
Początek, to potencja, kiedy pożądanie
Kieruje zmysły matki ku ojca altanie
W łonie płód dnia drugiego króluje w sekrecie

Muzyka sfer niebieskich rodziła owoce
A dzieci pochodziły z drzewa obfitości
Siedmiu płci były wszystkie i siedmiu godności
Suszących się na wietrze przy rajskiej zatoce

Potem są urodziny i na świat przychodzi
Wspaniały cud natury. Choć niemowlę przecież
W przyszłości sięgnie góry i wrogów swych zmiecie
Czwarty dzień, to dzieciństwo, gdy trudy nagrodzi

Porządek przedustawny zapewniał harmonię
Liczne były południa i liczne północe
Równe swą siłą moce i równe niemoce
Wszystko wsłuchane w świętą, niebiańską symfonię

Posłuszne małe dziecko. Z czasem się buntuje
Wkracza w wiek dojrzewania, z rodziną rozwodzi
By nauczyć się dawać, pomagać, nie szkodzić
Szósty dzień, to dorosłość, człowiek coś buduje

Naraz ludzie odkryli niejasną diafonię
Której dźwięki zmieniają ich trwanie w agonię

Odkrywa świętą nagość i życie kreuje
W końcu dzień odpoczynku. Tu czas owocuje
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*******
Każdy wydłużał życie głęboką modlitwą
By miłość mogła dojrzeć w moralnych okowach
Ciężarna od zakazów skaczących po głowach
Niespokojna, zmęczona codzienną gonitwą

*******
Śmierć słała duszę w drogę do nieśmiertelności
Gdy Kain brata zgładził. Jak tu się dowiedzieć
Czy dusza nadal żyje? I czy może widzieć
Bez krzty zmysłowych doznań, słonecznej jasności

Władzę miały kobiety, raz Lilith, raz Ewa
Pierwsza apodyktyczna, radosna przed bitwą
Druga zajęta strawą, plecionką i witwą
Czegóż więcej do szczęścia kobiecie potrzeba?

Z brakiem woni cielesnej, pasji pożądania
Narcystycznych kąpieli w oparach błogości
Pozbawiona języka twardego, jak kości
I miłości fizycznej podczas próżnowania?

Lecz nie były szczęśliwe. Mężczyźni słyszeli
Ich słuszną skargę w nocy. Ścinali w dzień drzewa
To z ogrodu litości, bo plewy rozsiewa
I tamto obfitości, za to, że zbyt dzieli

Może miłość duchowa na skutek cierpienia
Przez zastąpienie smutkiem filozofii brania
Jedna wcale nie zwiędła w obliczu konania
Odsłaniając konary ludzkiego sumienia?

A co z drzewem miłości? Tego nie wycięli
Nie zdążyli, bo wcześniej przed Bogiem zadrżeli

Ciało-dusza świadome wspólnego spełnienia
Nawet za cenę raju i rozanielenia
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*******
Tam zło udaje dobro, gdzie nie ma równości
Wielu dla swej wygody wybiera bezmyślność
Emocje dławią rozum, gniew niszczy twą przyszłość
Wszystkie owoce grzeszne. Przeciwko wolności

*******
Życie masz wprost od Boga, a nie od szatana
Szatan jest złą skłonnością i siedzi w twej głowie
Widzisz go w podłych czynach, słyszysz często w mowie
Lecz zawsze możesz przestać – zagoi się rana

Czy widzisz boską Ewę? Trwa w sidłach kobiety
Choć legendarna Lilith nie jest z krwi i kości
Ewa z nią konkuruje. Cały czas zazdrości
Ma za złe Adamowi, że żywi sekrety

Jeśli robisz coś złego, dlaczego próbujesz
Zrzucić winę na fikcję, na postać bałwana
Do którego się modlą wyznawcy barana
Kozła i ćmy z rogami? Czy dobrze się czujesz?

Ty też miej swe marzenia i rób z nich użytek
Zamieniaj drobne kwiatki w ogromne bukiety
Lecz nie porzuć wszystkiego za rozkosz konkiety
Bo to, co rodzi piękno zamieni się w zbytek

Dyskutujesz zawzięcie o starych zwyczajach
I nowych teologiach. Cały czas obcujesz
Z dziwnymi domysłami. Potem z nich budujesz
Idealne konstrukcje, których miejsce w bajach

Wolna – ucz świat miłości. Niejeden rozbitek
Przywileje Adama uzna za przeżytek

Nie szukaj odpowiedzi w fetyszach i gajach
Ona jest w twoim sercu. Nie w skrzydłach poraja
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*******
Tysiące drzwi ma ta wieża
Enkidu szuka Huwawy
Gilgameszowej chce sławy
Chmura w tarasy uderza
Babilon traci godności
Bo nie zna prawdy probierza
I w Bogu widzi żołnierza
Chce zgładzić Go bez litości
By czcić martwe bałwany. Ech!
Suza mu jednak zazdrości
Drogi ku nieśmiertelności
Powielając śmiertelny grzech
Odeszli Isztar i Erech
Pozostał – jedyny – Melech
Pieter Bruegel Starszy, Mała Wieża Babel, ok. 1563
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*******
Czego Potop nie zniszczył, to robią dziś ludzie
Nieustannie próbując ujarzmić naturę
Związać oblicze ziemi, zdzierając z niej skórę
Wbijając się w wnętrzności, kalecząc podudzie

*******
Nie wykłócaj się z Bogiem o życie morderców
Ich dzieci są chowane na skrytych mścicieli
Ćwiczone w nienawiści do anielskich bieli
Nie ma wśród nich uczciwych. Nie widać tam mędrców

Wystarczy złe oblicze każdego człowieka
By zmienić żyzne lądy w pustynne bezludzie...
Nikt nie będzie zdobywał jedzenia w swym trudzie
Bo żywności nie będzie. Mądry, kto narzeka!

Sara urodzi chłopca i będziesz spełniony
Nauczysz go miłości – też do innowierców
Ochronisz przed wpływami podstępnych bluźnierców
On uszanuje Boga. On będzie uczonym

Zabraknie nowej Arki, by zostać przy życiu
Droga do pokonania będzie zbyt daleka
Ludzkość porwie swym nurtem Edenu pra-rzeka
Z której pije łapczywie Behemot w ukryciu

Jak mam się nie wykłócać, nie walczyć o ludzi
Gdy mogą stać się lepsi, odbudować domy
Lub wznieść nowe, piękniejsze? Bo może ich żony
Spojrzą z troską w sumienia? I lud się obudzi!

Myśl o tym przy badaniach i nowym odkryciu
I bądź zawsze krytyczny – przed i po zażyciu

Jesteście mymi gośćmi. Podróż was utrudzi
Zostańcie, proszę, dłużej. Niech cień gniew ostudzi
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*******
Jak wyrazić uczucia do ciebie skrywane
By gawiedź nie widziała? By wścibskie wsze uszy
Nie słyszały, co śpiewa pieśniarz mojej duszy
I twoje dla mnie względy też nie były znane?
Wyjedźmy stąd czym prędzej! Za góry, pustynie
Tam, gdzie słońce noc całą w ukryciu trzymane
Hartuje przyrzeczenia innym gwiazdom dane
Przeczekajmy do czasu, aż ryzyko minie
Przeze mnie są kłopoty. Jestem, gdy się śmieję
Przy mądrej, urodziwej, rozsądnej dziewczynie
Z ufności, z której moje całe życie słynie
Historii tkanej runą. Wiatr sam ją rozsieje
Przecież ja ufam tobie, cała promienieję
Gdy myślę o bliźniakach. Stworzą nowe dzieje
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Abraham i trzej aniołowie, 1646
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*******
O co Jakubie walczysz z posłanym aniołem
Oznaką Boskiej Woli o czułym spojrzeniu
Pewnym swego zwycięstwa przy ludzkim istnieniu
Wypełnianym codziennie z bólem i mozołem?
Sam Bóg chce znać twą siłę w bliskiej konfrontacji
Z gnanym wiatrami bratem. Nie siedź z nim za stołem
Bo człowiek bez hamulców może obejść kołem
Twoje dzieci, ich matki – zgładzi was bez racji
To brat? On pragnie zguby, głupszy jest od zwierząt
Które mu dasz w prezencie. Warczy po libacji
Mordując chce podkreślić, że jest z lepszej nacji
Życie dlań nic niewarte, cenniejszy jest nierząd
Będziesz chromy po walce. Anioł wyda osąd
W twe ręce każde życie – dobro świata w zarząd
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Portret pary postaci
ze Starego Testamentu, pomiędzy latami 1665-1669
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*******
Nie znasz Bożych zamiarów, nic nie wiesz o świecie
Zamknięty w ciemnym lochu bez większej nadziei
Na szybką zmianę losu. Pełno tu złodziei
Morderców i oszustów. Historia ich zmiecie

*******
Pierworodny jest silny i da sobie radę
Lecz ten drugi z bliźniaków potrzebuje wsparcia
By chronić jego dzieci przed klęską wymarcia
Gdy świat cały ogłosi za właściwą zdradę

Nikt o ciebie nie pyta i nikt nie pamięta
Twoich zasług, wysiłków. Siedzisz tak w odwecie
Za uczciwość, lojalność, za słowa w sonecie
Mylone w swych znaczeniach, gdy zbyt ostra puenta

Zdradę nie tylko Boga, bo zdradę człowieka!
Zamiast sprawiedliwości ułożą tyradę
W niej nasze miłosierdzie uznają za wadę
Wytykając etyce, że niby kaleka

Budzi w ludziach upiory, blokuje w nich racje
Niszczy piękne przyjaźnie. I już walka święta
O ludzką dominację, już mowa zacięta
Stawia poza nawiasem rzeczową narrację

Będą wspierać każdego, kto chce nas mordować
Dadzą mu miecz i zbroję, chleba, miodu, mleka
Wyhodują nienawiść. Tak wielu już czeka
A w przyszłości miliony zechcą nas katować

Czy nadal ufasz Bogu? Wmieszany w kreację
Nadal głęboko wierzysz w wyroku kasację?

Błogosławię słabszego. On będzie wojować
Przez całe tysiąclecia – sił muszę mu dodać
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*******
Kąpiel w źródlanej wodzie dodaje radości
Bierzcie przykład z Moszego. On zanurzał ciało
Chciał oczyścić swą duszę (chociaż grzeszył mało)
A strudzonemu ciału zapewnić godności

********
Widziałem mężów strojnych przed tłumu głowami
Czytali głośno Torę. Ludzie ich słuchali
Gdy chcieli wiedzieć więcej – nieśmiało pytali
A gdy już zrozumieli, walczyli ze łzami

Grób Moszego nieznany, by nie czynić Bogiem
Jego życia i dzieła, strojów po nim, kości
Bo jego święta wiara nie miała wartości
Innej, niźli człowiecza przed niebiańskim progiem

Potem wyszła kobieta. Stanęła przy drzewie
Które starym konarem tańczyło z chmurami
Zanuciła pieśń Miriam, wtórując blaszkami
Pląsała wokół ludzi, rozdając się w śpiewie

Czekamy na Mesjasza. Także on, choć święty
Będzie królem, nie Bogiem. Więc walczmy z nałogiem
Zamiany ludzi w bożków – niech leży odłogiem!
O Bogu wiemy tylko, że jest niepojęty

Mężowie strojni zeszli nad wodne wyzwanie
Tłum porzucił ubrania. Było znać po gniewie
Że nie chce być bezczynny. Stanęli na rewie
Osoba za osobą skoczyli w otchłanie

Rzymski panteon cielców od Greków ściągnięty
Rozkaz ’Cesarz twym bogiem’ jest dla nas przeklęty

Co wcześniej było braniem zmienili w dawanie
Tak wszystkich pochłonęło słów Tory zgłębianie
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*******
Ach, wino! Napój bogów i radość człowieka
Czerwone w starych beczkach. To białe w dymionach
Różowe ma dwie barwy, jak klejnot w koronach
A wszystkie z zapachowym bukietem u wieka

*******
Czy osioł może mówić, jak człowiek, językiem
Jak równy z równym w sporach i wcale nie głupi
Gdy swoimi radami słuchacza osłupi?
Czy jest tylko fałszerstwem, złudzeniem i trikiem

Święte składa cześć Bogu i uzdrawia z grzechu
Maluczkich tego świata, kiedy kara czeka
Ich mocarzy w pałacach oczyszcza, jak rzeka
W której beztroskie dziecko psoci pośród śmiechu

W którym autosugestia żałosne gra dźwięki
Zastępując gęślarza podrzędnym komikiem
Jeśli umie żonglować głębią i unikiem
W lot wychwytując braki, słabości i lęki?

Mocne otwiera umysł, blokuje hamulce
Pełno takich na co dzień. Ciasno, jak w orzechu
Ciśnienie pędzi śmiało, czasem do bezdechu
Smakosz w stanie nieważkim zwierza się prymulce

Znam odpowiedź, choć nie wiem, jak to jest możliwe
Że osioł ludzkim głosem zastąpił swe jęki
Widząc anioła, który chwycił miecz do ręki
Gotowy zniszczyć wszystko, co niesprawiedliwe

Szybki powrót do normy zawdzięcza trybulce
Lub z niebieskimi nićmi cicitu koszulce

Nie wiem zwłaszcza, czy sen to, snu wspomnienie krzywe
Czy cud – by serca Żydów były zawsze żywe
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*******
Jakże mój świat był ubogi!
Dzisiaj przede mną próg domu
Bez bóstw i bożków kordonu
Tkanych z niewiedzy i trwogi
Na każdą chwilę odmiennych
Ubranych w żelazne rogi
Drewniane uszy, dwie nogi
Oczy ze szlifów kamiennych
Są poskładane przez ludzi
Dla wyłudzenia złót cennych
Trwałe od skutków brzemiennych
Na próżno mój ród się łudzi
Nowa wędrówka nie trudzi
Szczęśliwie Bóg mnie obudził

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Ruth i Naomi, pomiedzy latami 1636-1638
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*******
Poszłam do niego przed nocą
Walczyły obok barany
Spoglądał księżyc rozgrzany
Jak srebrne kozy się kocą

*******
Zbrojni czekali długo na powrót do domów
Saul drżał o królestwo. Poczuł smak przegranej
Kiedy Filistyn Goliat w zbroi ozdabianej
Sam jeden zechciał zostać autorem pogromu

Znowu poczułam mężczyznę
Wtedy mi uda dygocą
Muszelki uszu się pocą
Odzienie skrywa goliznę

Stchórzyli woje króla i Izraelici
Nikt w szeregach żołnierzy nie zrobił wyłomu
Przez całe dni czterdzieści wyjść nie było komu
By nie zostali Żydzi haniebnie pobici

On był tam sam. To klepisko
Smakował gęsią dziczyznę
Radlącą w obłokach bliznę
Za Boazowe, hen, rżysko

W końcu zgłosił się Dawid, młodzian bez rynsztunku
I przez to Filistyni byli z tropu zbici
Zlekceważyli chłopca, bo malec był tyci
W porównaniu z Goliatem. Lecz Dawid na sznurku

Bóg jeden zna me siedlisko
A on tuż przy mnie, tak blisko

Zawiesił polny kamień. Zażądał szacunku
Rzucił! Dla wrogiej armii nie było ratunku
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*******
Dawidzie! Ty na harfie wśród dźwięków przebierasz
Nadając miękką barwę surowej postaci
Odzianej w piękne stroje, po których bogaci
Rozpoznają swą pychę. Ty dłońmi nabierasz

*******
Timna nie tętni życiem, same tam są groby
Ludzie szukają śmierci, czcząc jakiegoś bożka
Więc ta twoja wyprawa będzie strasznie gorzka
Osaczą cię źli ludzie, troski i choroby

Strunami tkaną ciszę, by zmienić ją w szelest
Chwilę nim szukasz kształtu, delikatnie szmerasz
Penetrujesz rozlegle. Wtem w punkcik się wżerasz
W drobny pyłek wszechświata. Uważaj na rwetes

Nie ma panien w ojczyźnie? Tam chcesz mieć rodzinę
Gdzie nie znają radości? Gdzie mają sposoby
By wszystkie twe wysiłki były dla ozdoby
Ich próżności i siły? Tam płacąc za drwinę

Przekraczasz to, co zwykłe. Król jest podejrzliwy
Wydłużaj interwały, by Boski manifest
Zwyciężył ludzkie żądze, zmiótł Saulowy protest
I pozwolił ci przeżyć czas gniewny, burzliwy

Zmuszą Anmit do zdrady. Kierują się żądzą
W której gniew i nienawiść wskażą twoją winę
A choćbyś trzysta lisów posłał za dziewczynę
Niczego nie osiągniesz, szkód im nie wyrządzą

Graj, nie zatrzymuj palców – niech dosięgnie niwy
Natura twej muzyki. Jestem na nią chciwy

Jedynie wzmocnisz pretekst. Od czci cię odsądzą
Nie przestaną polować. Bóg sprawił, że błądzą
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*******
Gdy synkretyzm, bałwany i krwawe zatargi
O polityczną rację rozkwitły na dobre
Sadowiąc na Narodzie jadowitą kobrę
Naprędce sznurowano jego święte wargi
Wierne mury Świątyni drżały już w posadach
Niszczone przez Babilon, pełne słusznej skargi
Zmieniane w usypisko, zwietrzałe jak piargi
Rozkradane przez wrogów, łupione w napadach
A ciągle Jeremiasza trzymano w więzieniu
Z ważnym wyrokiem śmierci, by nie mógł w tyradach
Wyznaczyć Żydom celu, gościć ich w ogrodach
Znanych z boskiego raju, bliskich wybawieniu
Od tułaczki, niewoli. W wiecznym potępieniu
Ostaną się oprawcy. Będą w jego cieniu
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Wesele Samsona i zagadka, 1638
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*******
A mogłeś być człowiekiem – tam, gdzie nie ma ludzi
Bóg dał ci wolną rękę na mądre uczynki
Wolałeś z boskich naczyń jeść nieczyste szynki
Niepomny, że występek w Bogu gniew rozbudzi
Mene, tekel i pares. Już jesteś skończony
Martwe się twoje państwo po uczcie obudzi
Święty kielich bezcześcisz i sam Bóg się trudzi
Byś był dziś Baltazarze niezwłocznie sądzony
Zbrodnie twe policzone, sumienie zważone
Będziesz zdziesiątkowany i poćwiartowany
Mocarstwo podzielone, lud cały zgubiony
Jego potęga, przyszłość przed rankiem zgładzone
Babilon skryją piaski. Wieczne, nieskończone
Bo naczynia Syjonu – Stwórcy przeznaczone

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Uczta Baltazara, ok. 1635
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*******
Jeśli ty w takim czasie dłużej będziesz bierna
To ratunek dla Żydów przyjdzie z innej strony
Ciebie za to przykryją śmiertelne zasłony
Rodzina twego ojca żyć będzie na cierniach

*******
Poncjusz Piłat – Rzymianin, pachołek Sejana
Słynnego żydożercy, żołnierza i kata
Dla którego był Piłat przedłużeniem bata
Tnącego karki Żydów od zmierzchu, od rana

Zginiecie wszyscy w hańbie. Kto może to wiedzieć
Czy godności królewskiej nie masz jako wierna
Towarzyszka niedoli i siła pancerna
Na czas taki, jak dzisiaj? Musisz mu powiedzieć

Judea pozbawiona prawa do istnienia
Mordowana codziennie przez władzę tyrana
Traciła swoich synów wychwalając Pana
Jawnie łamiąc bezwzględne żądanie milczenia

A król wybierze dobro – żydowską królową
Ludzie w całym królestwie będą wszystko widzieć
Ty nadal będziesz w chwale na tronie swym siedzieć
Gdy mordujący Żydów spłacą winy głową

Piłat rządził podstępem, pogardzał Żydami
Zmuszał do bałwochwalstwa, do rytu gwałcenia
Więził i torturował bez szczypty sumienia
Skarbiec sławnej Świątyni okradał latami

Ujmij władcę swym wdziękiem i szczerą rozmową
Broń naszych praw do życia! Broń mamy gotową

Pielgrzymów witał śmiercią, niewolą, pałkami
Oto człowiek! Jego jad wciąż jest między nami
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*******
Wierzyłeś, że po tobie przestaną mordować
Że ocalisz od śmierci twój Naród Żydowski
I będą twoi bracia inne mieli troski
Niż wieczne przykazanie, by się dobrze schować

*******
Idzie tu Narzeczona, nie chcę dziś umierać
Ona jest źródłem wody, jest jak rześka rosa
Nie chcę, by ją zraniła śmierci służka bosa
Zazdrośnica nikczemna. Niech stróżuje czeladź!

Marzyłeś, że po tobie z kolan się podniosą
Że z największą radością będą ofiarować
Sprawiedliwość i miłość, i pokój hodować
W każdym miejscu na ziemi, i dzielić się rosą

Święto jutro wieczorem wraz z zachodem słońca
Zrób więc dobre jedzenie, czas drewien nazbierać
Cały dom przyozdobić i już czulent wspierać
Rano po lśniące chały słać bystrego gońca

Prosiłeś, by po tobie odrzucić nienawiść
Lecz ściągnąłeś na Naród obraz śmierci z kosą
Zarzut o bogobójstwo i getto za fosą
Ciał twoich braci stosy, grabieże i zawiść

Kiedy gwiazda wieczorna da dwu oczom sygnał
Siądziesz ze mną do stołu, radosny bez końca
Wierny starego rytu do śmierci obrońca
W każdym zakątku ziemi, gdyby los cię wygnał

Chmury ponad Golgotą. Nie masz już siły iść
Mielą skrzydła wiatraka, miażdżą owoców kiść

A jeśliby bluźnierczą wiatr ideę przygnał
Stracone me dziewictwo! Zechcą spalić rodał
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*******
Oni piszą nową Torę
Czy słyszałeś? Jakie świństwo
Całkiem ślepi. To kretyństwo
Żeż! Wybrali sobie porę

*******
Dobry siewca rozumie, jakie ziarno sieje
Zna świetnie porę siewu od rana do zmroku
Głębokość bruzdy w glebie i cykliczność roku
Przymrozki, chłody, deszcze, wietrzysko, gdy wieje

Gdy Narodu rana rwąca
W prawie zmiany? Wszystkie chore
Z faryzeuszy doktorem
Sprawdź, jak bardzo myśl ich żrąca

Nie trwoni swojej siły na nic nie robienie
Gotów wychodzić w pole nim poranek dnieje
Pracować w pocie czoła nim kogut zapieje
Siać święte bochny chleba na ziemskie sklepienie

Bożych słów wprost nie szanują
To rewolta jest krocząca
Ze starego świata drwiąca
Nas też zaraz spostponują

Trud przyniesie owoce ludzkiej obfitości
Lecz nagrodą jest praca – nie zamożne mienie
Góry złotego kruszcu i drogie kamienie
Choć kuszące swym blaskiem – martwe, bez mądrości

W hipokrytów przemianują
Zgłosisz sprzeciw – wymordują

A zły siewca? Próżnuje, wyleguje kości
Do nie swojej tradycji prawa sobie rości
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*******
Mesjasz przyjdzie do domu, w którym cię nie będzie
Dwa tysiące pokoleń zbyt dużo, by dożyć
Powszechnego pokoju – i z Nim szczęście mnożyć
Gdy idea miłości świat cały zdobędzie

*******
Czasem modlisz się we śnie. Dyskretnie oddajesz
To, co Bogu należne. – Byle bez majaczeń
Gdy sam przyśnisz obrazy zagadkowych znaczeń
I jesteś przekonany, że przed Bogiem stajesz

Mesjasz nie będzie Bogiem, lecz zwykłym człowiekiem
Ty to wiesz, boś uczony, mający na względzie
Naprawianie spraw świata, gdy rozum tkwi w błędzie
Uznając, że złudzenie jest na biedę lekiem

A to jest tylko zbrodnia na twoim umyśle
Bo co odkrywasz rano, w nocy sam zadajesz
W dziwnych, sennych marzeniach. Lecz rady nie dajesz
Z próżnym pragnieniem sławy, jeśli Bóg cię wyśle

Mesjasz siądzie na tronie królestwa ludzkiego
A Jego panowanie będzie złotym wiekiem
Epoką obfitości, sławną miodem, mlekiem
W której znikną złe słowa z szacunku dla Niego

Właśnie ciebie jednego! Nikogo innego
By ludzkość uratować, postępując ściśle
Według sennych wskazówek, które On ci przyśle
Jak to zrobił z wieloma z Narodu boskiego

Zniszczysz lud, lecz nie Boga – dla mitu własnego
Tworząc na siłę cielca. Twój Żyd nie chciał tego

Ależ... Jesteś wybrany! Coś wyjątkowego
Jest w tym, że w swych uczynkach dążysz do dobrego
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*******
Trudzisz się drogi rabbi już lat ze czterdzieści
Nad zgłębianiem tajemnic naszego Talmudu
A mnie to martwi bardzo, że on nie dla ludu
Bo lud nie lubi myśleć. Już prędzej zbezcześci
Spali żydowskie księgi za namową kata
Inkwizytora, księdza, choć nie znają treści
Za to w mig rozdmuchują żydożercze wieści
O karze dla Talmudu. Znowu mają bata
By wyżłobić nim rany, grabić nas, mordować
Okrutna to moralność – za zabójstwo brata
Odpust wszystkich ich grzechów! Czeka nas debata
Ze świętą Inkwizycją. Wciąż będą strofować
Zechcą nasze sumienia, słowa kontrolować
Straszny los dla Talmudu w płomieniach szykować

Pieter Bruegel Starszy, Dwaj rabini, ok. 1558
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*******
Chcą dowiedzieć się więcej o twoich wierzeniach
Będą ci grzebać w głowie, wytną potylicę
I nałożą na czaszkę żelazną przyłbicę
Z haczykami na myśli w wypustkach, wgłębieniach

*******
Nie mają wolnej woli anielskie istoty
Anioł ma jedną nogę. Ma wzniosły bardzo cel
Spełnienia tajnej misji i skoku w niebną biel
By ludzie mieli, co chcą, a anioł tylko cnoty

Marzy im się zniszczenie resztek twej wolności
Szukają rozwiązania w codziennych zwątpieniach
One są jak zabójcy – blokują pragnienia
A tego żąda władza. Bo to władzę złości

Nie mogą się buntować, jak wielu to robi
I oprzeć swej natury na pysze idioty
Naiwnej i niegodnej, niewartej roboty
Aniołów lub ich Stwórcy – to On świat sposobi

Że kochasz zieleń, ptaki, walczysz o naturę
Zdrowe i piękne życie, o więcej radości
Wśród czystych oceanów, w kosmosie miłości
Że wytykasz rządzącym każdy błąd i bzdurę

Nie mogą być fałszywe, bo śle je do nas Bóg
Niosą ze sobą prawdę i Boskość je zdobi
Lecz gdy Boskie świadectwo śmiertelnik podrobi
Wchodzą ludzie w labirynt bezpłodnych, zgubnych dróg

Próby zdały egzamin. Wchodzisz w drugą turę
Teraz wcisną do mózgu propagandy rurę

Ledwie uzurpatorzy, w złej wierze, jak bez nóg
Ignorancją, bluźnierstwem znoszą szaleństwa próg
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*******
Niech raj będzie dla ofiary
Szlachetnej ziemskim cierpieniem
Niewinnej, przykrytej cieniem
Śmierci. Odciętej od kary
Będę tej sprawy mentorem
Bezbronni – niebios filary
Dla sprawców obraz to miary
Ziemia pod Boskim nadzorem
Synku mój! Jesteś Aniołem
Przyszli po Ciebie wieczorem
Kaci z Ojczyzny pozorem
Twe kości starli z popiołem
Nad pustym modlę się dołem
Historia toczy się kołem
Pieter Bruegel Starszy, Upadek zbuntowanych aniołów, 1562
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*******
Nasze gaje oliwne! Bezpieczne, wilgotne!
To w nich był rajski ogród i drzewo mądrości
I ludzie tak szczęśliwi, że dzisiaj to złości
Boże! Czy już jest koniec tego, co istotne?
Wiozą wszystkich w nieznane, brakuje nam wody
Są tu dzieci z rodzeństwem i dzieci samotne
Niektóre bardzo smutne, inne nadal psotne
Próbują się wydostać. Strażnik nie da zgody
Ktoś obluzował deskę w bydlęcym wagonie
Znowu można oddychać – choć to nie ogrody
W raju ludzie zaznali prawdziwej swobody
Nie kucali na słomie, która właśnie tonie
W cuchnącym, ciemnym kale. Gdzie nasz Bóg? Na tronie?
Mijamy jakąś bramę. W końcu na peronie!
Hieronymus Bosch, Sąd ostateczny, pomiędzy latami 1482-1516
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*******
Czy spotkamy rodziców na pustym peronie?
Jesteśmy jeszcze małe i bardzo zmęczone
Coś krzyczą po niemiecku. Ich psy są spocone
Piana cieknie im z pysków, wrzask rozrywa skronie

*******
Ciała bezbronnych dzieci. Ich nagie korpusy
Zatrzymały się nagle w komorze gazowej
Bez kąpieli, posiłku, po dawce morowej
Nazistowskiej kultury. Będą jak cytrusy

Jest lekarz! Czy pomoże? Nie widzi, nie słyszy
Wyciągamy do Ciebie, Boże, nasze dłonie!
Nie płacz, zaraz coś zjemy, bądź silny, Aaronie
Lecz najpierw ciepły prysznic. Wykąpmy się w ciszy

Obierane ze skóry, pejsów i warkoczy
Rozciągane na stołach, jak świeże obrusy
Cięte nożem wzdłuż brzuchów. To Rzeszy zakusy
Wydobycia bogactwa z żołądków i kroczy

Łaźnia ma być za rogiem, jeszcze ze dwa kroki
Nareszcie odżyjemy, dbają o przybyszy
Choć nie będzie nam wolno odmawiać kadyszy
Czemu to my cierpimy przez Boskie wyroki?

Gotowe do spalenia – piece już je palą
Kości będą proszkować, rozrzucać wśród zboczy
Nad Wisłą i na polach, aż po kres roztoczy
Z popiołem po kremacji. I razem z ich wiarą

Gdzie woda? Brak powietrza! Huczą gdzieś potoki
Ach! Słuchaj Izraelu, Haszem jest Elokim!

W świat, który Bóg utworzył nieznaną im miarą
Lud karząc nagrodami, a miłując karą
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*******
Nie miałem żadnych pieniędzy
Czy mogłem uciec przed śmiercią?
Płaciłem synkiem i córcią
I żoną. Wszystko to z nędzy

*******
Wież wieża królem, mocarzem nad światem
Pożera skałę przy zamku warownym
Tarasy krągłe swym kunsztem ozdobnym
Do wieży statkiem żeglują brat z bratem

Gdybym był Żyd tak bogaty
Jak milionerzy są tędzy
To i ja byłbym pomiędzy
Nimi. Powstrzymałbym baty

Pyszny Nimrod trud sprawdza rzemieślnika
Idą za nim kapłani, woje z katem
Przemawiają do serc w niedoli batem
Tak wspólny język wśród ludzi zanika

Oni oddali za życie
Śliczne bogactwo. Agaty
Perły, rubiny, granaty
Diamenty, złoto – bandycie

Kruszą się cegły wieży pyłem drobnym
Królewskie sługi gubi sofistyka
Słowo staje się bronią – miłość znika
Żądza zwycięstwa burzy serca głodnym

A my... W czym nasze pokrycie
W wiecznej modlitwie i rycie?

Wieży Babel istota w celu podłym
Niszczącym święty język buntem modnym
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*******
Masz tylko Świętą Górę. Żyjesz bez przyjaciół
Każdy twój krok na ziemi przysporzy ci wrogów
Oni spiszą historię dla robionych bogów
Podłą plotkę zaniosą do wszystkich miast i siół
Jesteś zbyt łatwym celem, byś uszedł uwadze
Machiny propagandy. Wykopią wielki dół
Złowią cię jak zwierzynę. Dodadzą krwawych ziół
Upichcą ciężką strawę, byś przybył na wadze
Przypiszą ci te cechy, którymi zgrzeszyli
Nałożą na twą głowę ku świata przestrodze
Choć nie jesteś koźlęciem. Nie zaradzisz pladze
Oni nie rozumieją, dla Boga kim byli
Wieki będą kłamali i z ciebie szydzili
Lecz mają sprawę z Bogiem. Co wznosił – burzyli

Pieter Bruegel Starszy, Wieża Babel, 1563
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*******
Czy okłamywać dziecko poczęte w mym łonie
Fałszywie nazywając to, co ktoś ukrywa
Przed oczyma ciekawskich, i szamanów wzywa
By wywróżyli ludziom przyszłość, plując w dłonie?

*******
Wokół ojczyzny wrogowie
Szykują ciągle zasadzki
Coraz groźniejsze ich macki
Już kraj zniszczony w połowie

Dziś wszyscy mają prawo znać prawdziwe dzieje
Nawet, jeśli uwierać to będzie koronie
Dzięki temu staniemy po człowieka stronie
A kto karmiony kłamstwem, ten zawsze kuleje

Nie wstydzi się twierdzić wielu
Że to nie wróg, że druhowie
Bratniej miłości posłowie
Przybywa im stąd w portfelu

Możni boją się prawdy, bo płacą fikcjami
Zubożałym narodom. Wiedzą, co wiatr wieje
Sami go rozdmuchują, szczęśliwi, że sieje
Ich złoto i bezkarność. Latami. Wiekami

Zdradzają naród bezkarnie
Chcą skupić się na Arielu
Tańczyć na krwawym weselu
Spraszając śmiertelne armie

Słyszę, jak dźwięk szofaru rozbrzmiewa kręgami
Nikt się go nie przelęknie? Israel. Ktoś z nami?

Tłumaczą to teatralnie
Biernością skończymy marnie
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*******
Wystrzegaj się rasizmu. Nie walcz ślepą bronią
Mordującą miliony bez żadnej litości
Bez liczenia łez ludzkich. Ona sobie rości
Wyłączność na decyzję, kogo prawa chronią
A komu żyć nie wolno, jeśli jest ułomny
Z takich, czy innych względów... Zabójcy nie stronią
Od modnego ubioru! Pozdrawiają dłonią
Potulne tłumy gapiów, czyniąc z nich bezwolnych
I wiernych naśladowców. Lecz nigdy nie złorzecz
Gdy któryś z podłych ludzi zrobi krok ogromny
Odrzuci własną przeszłość, by – w pełni przytomnym
Zanurzyć się w toń Tory. A wielka to jest rzecz!
Nie znamy dróg do Boga. Czy może to być miecz?
Rasista jest zwycięzcą, gdy rzuci terror precz!

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Hannah i Samuel, 1648
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*******
Gdy chcesz ratować życie twoje i rodziny
Nie czekaj na łut szczęścia, interwencję Boga
Oznaką Jego łaski jest właśnie twa trwoga
Bo zmiana perspektywy z wieków na godziny
Wstrząsa podstawą świata, nakłania do czynów
Zwykle ponad twe siły, kiedy w drodze miny
Czyhają na potknięcie, niby z twojej winy
Choć wszystko to jest dziełem podłych skurwysynów
A droga tak daleka. Jej koniec nieznany
Musisz szybko nauczyć twe córki i synów
Jak używać pokory, a obok niej klinów
By sięgnąć zbirów prawem i ostrzem nagany
Zaproś wroga na ucztę, podaj wina dzbany
Pragnie cię zamordować? Zabij jego plany
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Ahaswerus i Haman
na uczcie u Esther, 1660
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*******
Idź już! Zabij poetę, niech więcej nie pisze!
Niewinnie to wygląda, słowa za słowami
Lecz pod nimi ukryta idea czasami
Nad wyraz groźna, ostra – zagłuszy nam ciszę

Choroba postępuje

Idź więc! Zabij go szybko, niech już nic nie nuci
Bo ludzie nasłuchują. Ja również go słyszę
Wiatr niesie jego pieśni, dźwiękami kołysze
Skargi trafią do serca – porządek wywróci
Idź! Zabij jeszcze dzisiaj, niech dłużej nie myśli
Że jest wolny od śmierci. Tacy są zepsuci
Do szpiku kości. Zrób to! Nie dbaj o skrupuły
To nasz akt pragmatyzmu – trup nic nie wymyśli
Z korzystną wersją zdarzeń gońców w drogę wyślij
Żebyśmy humanizmem w historii zabłyśli

62

*******
Czy ośmieszać za życia nieżywych poetów
Duszących się liryką, brzydzących czytaniem
Żebrzących szczypty sławy wtórnością i łkaniem?
Czy użyć haftowanych satyrą pamfletów
By z pustosłowia zerwać kamuflaż ozdobny
Który, jak liść figowy chroni pustokletów
Przed nagłym obnażeniem wstydliwych sekretów
Prostactwa, ignorancji, zuchwałych plagiatów?
Co począć z umarłymi, strojnymi w ordery
Rozdane według zasług poety niegodnych
Epitafium napisać – odbarwnik nagrobny
Przekuć kamień cmentarny w obelisk chimery?
Pierw strzeż się hipokrytów! Już wznoszą bariery
Nazwą cię dziką bestią. Odpalą sztucery

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Uczony przy pulpicie, 1641
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*******
Żwawo przenika kulka przez grube dno kubka
Widziałeś już tę sztuczkę, kiedy byłeś malcem
Przecieka szybko życie przez twe własne palce
Tak trudno ci uwierzyć, że to jest podróbka?
Kulka może być w środku lub poza skorupą
Nie ma trzeciego miejsca. Zadziwia to głupka
Ale przecież nie ciebie. Pilnuj, gdzie twa szubka
I mieszek gdzie ze złotem! Bądź na dystans z trupą
Tu każdą nieuwagę rozliczysz ze stratą
Nie pozwól się ośmieszyć, kiedy jesteś żupą
Zbadaj czarowne sztuczki pod rozumu lupą
A wówczas zyskasz mądrą, zdrową perspektywę
Iluzja, to natura – duszę ma rogatą
Mistrz fikcji i ułudy – z twoją aprobatą

Hieronymus Bosch, Iluzjonista, pomiędzy latami 1502-1520
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*******
Czego twa wyobraźnia wymaga od ciebie
Kiedy odgrywasz role, które się nie śniły
Największym filozofom? Wystarczy ci siły
Na serio w jednej chwili być w piekle i w niebie

*******
Uwielbiasz patrzeć w lustro na piękny rys twarzy
Obraz nie może kłamać, zmysły twoje zwodzić
Świat, który cię otacza, stara się dogodzić
Dać, czego dziś zapragniesz, co ci się zamarzy

Zagrać postacie męskie, żeńskie, ba, nijakie
Kpić z panteonu świętych, śmiać z ich moralności
Nie szanować tradycji na własnym pogrzebie
Wiodąc żałobny kondukt na cmentarz zygzakiem

Ach! Twoja wyjątkowość! Ach! Ciąg możliwości
Który klęskę za klęską wrogowi funduje
W dobrych rękach popędzi niczym rumak wraży
W wyścigu po zasługi, prześwietne godności

Gapić się ciągle w lustro, podkręcać pstre loki
Bądź wygładzać łysinę, gdy cechy są takie
Nowego bohatera. I nie być na bakier
Z czymś, co jest w środku tobą... Czy słyszysz już kroki?

Niepowodzenia słabych są w twym arsenale
Pokora – lek dla głupców, nie masz dlań litości
Skromność i wycofanie są tu bez wartości
Ty, to zalety, bez wad. Żyjesz doskonale

Przed sobą grasz codziennie te same zewłoki
Co zrobisz, gdy naprawdę zjawią się amoki?

Co to? Nadchodzi miłość w bajecznym finale
Ona świetnie odświeży zmęczone morale
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*******
Wszystko już powiedziano! Każdy może czytać...
Co warto jeszcze dodać, lecz się nie ośmieszyć?
Trzeba by coś przepisać, troszeczkę też zgrzeszyć
Przemilczeć swe lektury. Jedni będą zgrzytać
Bo już to gdzieś słyszeli. Że niby skądś znają
Rzucą się do szukania. Inni będą witać
Zapraszać na sympozja, o opinię pytać
Oni dla drobnej sprawy życia nie poświęcą
Działać należy mądrze! Pomieszaj fragmenty
Najlepiej z różnych źródeł, gdy się nie zgadzają
Dwaj autorzy ze sobą, i wprost się zwalczają
Użyj ich argumentów do własnej przynęty
Przepisując z błędami wprowadzisz akcenty
Przez które przypadkowo będziesz mędrcem wziętym

Pieter Bruegel Starszy, Pycha, 1558

66

*******
Czy będzie coś takiego, jak Sąd Ostateczny?
Jeśli miałbyś być winnym, to już protestujesz
Nie zgadzasz się na osąd, zarzuty negujesz
I cały pomysł z sądem masz za niedorzeczny

******
Idą ślepi od matki i ślepi od słońca
Nie widzą, kto jest dla nich dobrym przewodnikiem
Torują sobie drogę potknięciem i krzykiem
Ich niewdzięczna wędrówka bez światła do końca

Choć zawsze byłeś dobry – niewinnie cierpiałeś
A jeśli Bóg jest mądry, gdzież porządek wieczny
W którym nie cierpi cichy, skromny, pożyteczny
Byłeś po stronie prawa, kiedy zło zwalczałeś

Szczęśliwi, bo nie widzą powszechnego trudu
Tych, co zdrowi na ciele, mając dusze chore
Zaniedbują domostwa, warsztaty i role
Codziennie kąpiąc uszy w mowie pełnej brudu

Skarżą się, że skrzywdziłeś, lecz jesteś bez skazy
Bo gdzie był Bóg, gdy w Auschwitz przy selekcji stałeś
Starców, kobiety, dzieci słałeś na straszną śmierć...
Nic złego nie zrobiłeś? – Tam były rozkazy

Świat cały kwitłby pięknie, dobrostan piął bujnie
Gdyby nie tak powszechne ociemnienie ludu
Po to, by w miejsce prawdy domagał się cudów
Radował złudzeniami, zginał swoje karki

Gdzie jest człowiek? Nie widzisz tak haniebnej frazy
Że wzbudziła w poecie poczucie odrazy?

Ludzkie serca zamknięte – są ślepe podwójnie
Otwarte, nawet ślepców, te żyją potrójnie

67

*******
Dziś wokoło oszuści wyłudzają datki
Przebrani za kulawych straszą nam klientów
Precz! A to ci dopiero! Goń ulicznych mętów!
Niech kozik sprawę skończy – na honor twej matki

*******
Skąd w tobie jest ten upór, by świętą tradycję
Zwłaszcza umiar w pogoni za cielesnym rajem
Przekraczany przez śmiałka, co się zwie hultajem
Gwałcić tak nierozważnie? Niosą mi petycję

Gnojna nam się ostała, i dalej Zatyłki
Trzeba zająć pół niszy koło taniej jatki
Rzuci grosz i guter Jid, i młode mężatki...
Jak trzynaście adresów spłaci twą rozrzutność?

W sprawie twojej rozpusty – trzeba ją ukrócić
Pobożni stąd rajcowie w trosce o kondycję
Dziewic czystych duchowo żywią supozycję
Że zdrów będziesz, gdy z głowy usunę kamienie

Patrz! U Grubego Joska będzie pić elita
W bramie przy Gnojnej 7 opróżnią baryłki
Ci z rządu i wojskowi. Przytyją im tyłki
I zmiękną twarde serca. Skrucha w nich zaświta

Kiedy rozwiercę czaszkę, będzie po kłopocie
Odszukam sprawnie sprawcę, diabelskie nasienie
W nim cała siła złego, w nim zgubne kuszenie
Bez którego nie zdławisz życia niewiast w cnocie

Widok twego kalectwa niech ich rankiem wita
A z naszych świętych Psalmów o litości cytat

Umiar, który osiągniesz jest jak dożywocie
Mężom w końcu przypadną należne łakocie
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*******
Życie przepływa obok, w rzece bród poprzeczny
Pozwala zgłębić trwanie najważniejszej chwili
Ludzie by od kołyski do grobu tu tkwili
Gdyby nie złe skłonności, wierzyciel ich wieczny
W miejsce mądrej refleksji – beztroska zabawa
Czy chociaż jest klarowna? Przecież wynik znany
Wiadomo, kto zwycięży. Protest niebezpieczny
Nie kończą go przyjaźnie, braterstwo i sława
Kładą się w środku sceny ludzi długie cienie
Gdy klakierzy z przymusu biją gromkie brawa
Ich los jest przesądzony. – Barwa świata krwawa
Pełne zabawy wszystkie ulice i sienie
Bo kiedy nie jest fikcją życia odtworzenie
Nie ma współzawodnictwa – jest upokorzenie

Pieter Bruegel Starszy, Zabawy dziecięce, 1560
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*******
Tu ciała kształty wklęsłe, gdzie indziej wypukłe
Miejsca są obok siebie, na zewnątrz lub w środku
Dopełniają swą przestrzeń trzymając pośrodku
To, co z urody tęgie i to, co jest smukłe

*******
Wypatrują go wszyscy, nadstawiają ucha
Gdy przyniesie towary, ściskają miedziaka
Zaszczuci potrzebami. Już ich dola taka
Od pustek w jadłospisie po posty dla ducha

Tu złoto intelektu, gdzie indziej praktyka
Zamieniają w żywioły nawet bierną kukłę
Sięgają do natury, całują jej biodra
Wytrwali swą miłością, sławieni w lirykach

Lecz domokrążca byłby bardzo złym sprzedawcą
Gdyby nie opowiedział, co gołąbek grucha
Która z brzuchem bez męża z sąsiedztwa dziewucha
Czy ktoś za posag znaczny chciałby zostać sprawcą

Tu kształtnych źródeł smaki, tam zapachy z życia
Człowiek niezasłużenie anioła dotyka
Bo nie wie, że to anioł i boska muzyka
Mistycznie wypełniają miłosne odkrycia

Handel to nie jest łatwy. Z siebie pewną miną
Trzeba zbyć z zyskiem szmaty zszyte grubą nicią
Nauczyć, co jest modne. Być ludziom wybawcą
Rozdać najgorsze wieści. Szczęściarzy zbyć drwiną

Nieczystość wspiera żądzę - pieniądz bez pokrycia
Wokół wieczna wyprawa po nowe przeżycia

Czy to nie jest plotkarstwo? Ludzie z tego słyną
Że maść na wrzód języka handlują z nowiną
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*******
Nic nam nie pozostało nad dobre jedzenie
Win przednich smakowanie, nalewek wybornych
Tłustego halibuta, łososi wytwornych
Drobiu w kolorze ochry. Do tego różności

*******
Wznieśmy sztandar wysoko! Wyruszmy radośnie
Na obchód miejskich ulic. Nasyćmy swe oczy
Pięknem naszych kamienic, świeżością warkoczy
Panien, co przędą dla nas nić złotą na krośnie

Śledzie kiszone z beczki, jabłuszko z prosiakiem
Mus z wanilią na rydzu lub jądra jelenie
Z cebulką w złotym maśle, jęczmienne grzebienie
Szynki gorące z nieba, miętowy sos z rakiem

Włóżmy stroje bogate, chwyćmy arkebuzy
Dobosz dzisiaj na werblu zabębni najgłośniej
A grot od partyzana zaraz sygnał pośle
Że kompania cywilna będzie hegemonem

Tak kraina Szlarafii swym obżarstwem mami
Ktoś z gatunku ascetów byłby tu dziwakiem
A osioł Burydana nie stałby okrakiem
Między owsem a sianem – bo byłby salami

Ciemności wszelkie znikną – choć nocy połowa
Gdy silni swą pozycją staniemy za stróży
Posiekamy złoczyńców, jak tnie się arbuzy
Szubienica na rynku. Zapadnia gotowa

Jeden jest tylko problem, męczący latami
Gdy biegniemy na stronę, śmierdzi coś czasami

Rano każdy zawiśnie, kto brał udział w zmowach
Niech żyje nasza sprawa! Cnota zawsze zdrowa!
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*******
Dopóki całe są głowy
Majątki wciąż nie zajęte
A karki nadal nie zgięte
Sięgnąć możemy połowy
Naszego kraju bogactwa
Byle życiorys był zdrowy
Retusz historii wzorowy!
Gdy armia wszego robactwa
Skuteczną stanie się siłą
By godzić w złoty byt bractwa
A zechcą sądzić łajdactwa
Prowadząc kraj do anarchii
Zwiążmy ich sprawą zawiłą
Skończy się dla nich mogiłą
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Straż
nocna - Kompania Fransa Banninga Cocqa
i Willema van Ruytenburcha, 1642
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*******
Wzywam cię duchu przeklęty
Poddaj się wiedźmie magicznej
Żądam twej zmiany fizycznej
Byś godzien był mej przynęty

*******
Jakże zuchwałe skargi doszły mnie ostatnio
Kto śmiał żądać rozliczeń naszego biznesu
Który głupiec narobił żwawego rwetesu
Przecież rok bilansowy skończył się dodatnio

W ręku wrzeciono mam życia
Dziewica robi wykręty
Pójdziesz więc czynić zachęty
Działaj podstępnie, z ukrycia

Mówię otwarcie, tchórze, nie przebieram w słowach
Słyszę, że już nie chcecie dłużej żyć dostatnio
Widzę, jak karlejecie. Śmierdzicie ze strachu
Choć chcecie, bym to ja był tropiony na łowach!

Będziesz dziś pięknym inkubem
Ach! Kambion jest do zdobycia
Niech wyda owoc miłości
Na wieczną wrogów mych zgubę

Za co to wszystko? Za co? Czy za ciężką pracę
W czasie, gdy spędzaliście wieczory w alkowach
A noce i poranki na szelmowskich zmowach?
Dziś śmiecie mi zarzucać, że sam się bogacę....

Zakryj dwa rogi tułubem
Zmień świat! Niech wierzą w podróbę

Nie biorę nie swojego! Ja i tak wciąż tracę!
Komuś się nie podoba? Publicznie zeszmacę
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*******
Przeklęci, którzy wybrani!
Nie zasługują na litość
Sposobów mamy obfitość
Muszą być ciągle karani
Przeróbmy sens ich modlitwy
A każde słowo niech rani
Za to, że nie chcą wyginąć
Że ich idee – jak brzytwy
Poprawmy historii brzmienia
Od codzienności po bitwy
I nie dopuśćmy tej sitwy
Do starych treści krzewienia
Pozbawmy ich życia, mienia!
Zniosą to nasze sumienia
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Syndycy
amsterdamskiego cechu sukienników, 1662
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*******
Nie kłóćmy się, który z nas bardziej jest bogaty
Połączmy nasze siły, ukarzmy zuchwałych
Bo znów krzyczą o prawach. Oskubmy ich całych
Ośmieszmy wpierw imiona, wymierzmy im baty

*******
Każdy bogacz ochoczo wkłada wiatr do ucha
Nagradza za podszepty, lubi wszystko wiedzieć
Zwłaszcza to, co w zawiści tak łatwo powiedzieć...
Kiedy jest najprawdziwszy? Gdy donosów słucha

Oni głoszą, że grzywna jest karą za oko
Że za wybite zęby nie wolno pruć szczęki
Ani ręki obcinać za kradzież. Psubraty!
Ich żądania rozleją się ławą szeroką

Stoją ludzie w kolejkach, by wylać swe żale
Oczernić konkurenta. Jeśli treść za krucha
Podpierają się druhem gotowym do świństwa
On rad powtórzy potwarz niby to niedbale

Trzeba rozesłać gońców z tą oto nowiną:
Na biedzie się bogacą, celują wysoko
Gardzą ludźmi w potrzebie, diabła przędą kokon
Bezbożni. Tchórze. Zbóje. Z ich rąk wszyscy zginą

Kłamstwa lepsze od bredni, bo słowa fałszywe
Brednie małpują prawdę, modne niebywale
Wspólnie znaczą od nowa kanony morale!
Pochlebstwa, pomówienia są tu sprawiedliwe

Gdy biedacy biedniejszych obciążą przewiną
Za obżarstwo i chciwość – zwycięży jad. Drwiną

Skutki w sosie złej woli, obślizłe, półżywe
Owoce podłych ludzi tylko robaczywe
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*******
Nikt tak wzniośle nie żyje, jak ludzie zajęci
Wyjaśnianiem cnót bożych, wytrwali w swej wierze
Autorzy rytuałów, piszący pacierze
Dla maluczkich. I sławnych, trzymanych w pamięci
A co ci światli ludzie mówią o kobietach?
Słyszałem, że niektórzy są bardzo zawzięci
Nie przepuszczą niewiaście mimo braku chęci
Łasi bardzo na cnotę. – Mów mi o zaletach!
Ukrywają więc prawdę. Nie znam się na prawach
Lecz potrafię odróżnić fałsz od Koheleta
Widzę, kto chodzi pieszo, kto pyszny w karetach
Kto spędza czas pracując, a kto na zabawach
Marność nad marnościami w bogactwach i sławach
Ten, kto Boga poprawia – siedzi w pierwszych ławach
Pieter Bruegel Starszy, Oczernianie Apellesa, pomiędzy latami 1565-1569
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*******
Świat z natury ma oczy szeroko otwarte
Niekiedy skradnie sakwę by oszczędzić życie
Głupcowi, który z dwojga złego czci niebycie
Czarny pokutny strój i drogi nic niewarte
Ach! To ci jest mizantrop! Przeciwnik chaosu
Gdy piękno, dobro, prawda są na popiół starte
Gdzież pielgrzyma porządki? Z pamięci wyparte
Czas skrywa niecne czyny. Drży struna patosu
Rzadko człowiek jest mądry. Częściej nierozsądny
Długo błądzi przez życie. Głuchy na sumienie
Nie chce naprawiać błędów i cieszyć z etosu
W zamian funduje innym doczesny dzień sądny
Nienawidzi sam siebie. Ludzkiej krwi jest żądny
Lecz udaje stoika, bo to strój porządny

Pieter Bruegel Starszy, Mizantrop, 1568
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*******
Z opaską na oczach, mieczem, dwiema szalkami
Bronisz ziemskich prawideł, mądrej bezstronności
Dla wszystkich dobrostanu, dla wszystkich wolności
Promujesz sprawiedliwość – wspartą kodeksami
Lecz przepisy opacznie stosują magnaci
Biedne pospólstwo chłoszcząc pańskimi batami
Kalecząc i mordując – wsparci utopiami
Których pierwszą podporą są nieludzcy kaci
Nie przepuści okazji światłe okrucieństwo
By działać metodycznie. Torturując braci
Krzykliwi hipokryci. To arystokraci
Humanizmu i zbrodni. Ludzkości przekleństwo
Pastwiąc się nad niewinnym tracą człowieczeństwo
Zmieniają sprawiedliwość w popłatne szalbierstwo
Pieter Bruegel Starszy, Sprawiedliwość, 1559
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*******
Przysłowia mówią o tobie
Trafniej, niż mit statystyczny
Butny, choć wciąż rachityczny
Ludową mądrość ma w sobie

*******
Bóg z tobą, przyjacielu, czekam tu na ciebie
Chciałbym przedyskutować starannie taktykę
By ludziom dać, co ludzkie, a Bogu etykę
Która zapewni miejsce nam obojgu w niebie

Rubaszność i łut groteski
Trwoży, straszy w każdej dobie
Aż do nowych butów w grobie
I szpar od deski do deski

Nic tu po rozważaniach, jeśli nowej wiary
Nie wskażemy ludowi, bo lud jest w potrzebie
Rzeczy cudownych żąda. Mamy tylko siebie
Więc opiszmy im cuda, a do tego kary

Lecz śmiej się z tego. Do diaska!
Nie żałuj brzucha i łezki
Wytrzęsiesz z siebie głupotę
Przejrzysz się w lustrze. Ach! Maska...

Bez strachu nie uwierzą, nie dadzą nam wsparcia
Tylko tego szanują, komu niosą dary
A najlepsze wśród darów są srebrne denary
Lecz najpierw hipokrytów zmuśmy do odejścia...

Dasz radę - wielka to łaska
Przysłowie niech ją roztrzaska

Sława nie każda dobra. Zła, gdy chce rozdarcia
Choć do dobrej podobna, wymaga wyparcia
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*******
Na tronie bóg sędziwy rozdaje uśmiechy
Usuwa twe problemy, funduje przyjemność
Powszechne rozdawnictwo – to jego codzienność
Jeśli nie protestujesz, przekreśli twe grzechy

*******
Kiedy wyznanie wiary oddala od Boga?
Gdy zły człowiek zarzuci, że się pogubiłeś
Zbyt daleki od prawdy sam siebie straciłeś
Za co cię wkrótce spotka kara bardzo sroga

Choć broda jego siwa, a ręce strudzone
Jeszcze z niego wykrzesasz troszeczkę pociechy
Niech zbytnio nie próżnuje, niech niesie pod strzechy
Dostatek jadła, picia, każdemu do woli

Przechwala się religią, pięknem moralności
Ma inny punkt widzenia – jesteś już skończony
Pewnie uprawiasz czary, dziwaczna twa toga
Bluźnisz, głosisz herezje, diabeł w tobie gości

A gdyby kto przeszkadzał, tego niech zabije
Poćwiartuje, posoli! Za wady wrodzone
Za zbyt zuchwałe myśli i zbyt piękną żonę
Za przemądrzałe dzieci. Niech jada pomyje

Puści w świat propagandę, zrobi z ciebie kata
Przed którym trzeba bronić bajkowych zaszłości
A święta Inkwizycja spali cię z miłości
Wielebna hagiografia od tego bogata

Taki to bóg wśród ludzi. I jak oni żyje
Pozwala kraść, mordować, a bandytów kryje

Nie jest ważne, czyś wierny, czy też apostata
Gdy prawda na języku dojrzewa denata
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*******
Nie jestem czarownicą. Tu nie przyszły diabły
Mój synek nie ma rogów, córeczka kopytek
Są śliczne, jak aniołki. Szczęśliwe, gdy syte
Ich ojcem jest kanonik. Na mnie trudy spadły
Wychowywania dzieci. Dawał mi pieniądze
Nawet słał po zielarkę, kiedy raz osłabły
Bo miały twarde brzuszki – po tym, gdy coś zjadły
Z sadu przyklasztornego. Wcale to nie żądze
Kierują mą miłością. Nie zmieniam się w łoszę
Ani latam na miotle. Nie guślę, nie wróżę
Nie jestem heretyczką. W wierze mej nie błądzę
To deszcz niszczy winnice. Ja ich gron nie roszę
To żar suszy uprawy... Modlitwę zanoszę
O ratunek przed stosem. Tylko o to proszę

Hieronymus Bosch, Piekło, pomiędzy latami 1514-1516
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*******
Tam nie pomogą perły ani gronostaje
Gdzie ubiór trędowatych ogony kun szpecą
Tam już za kastratami panny nie polecą
Gdzie przez grzech nieczystości życie śmierć rozdaje

*******
Poszczą u wrót kościoła młodzi, starzy
Żebracy chcą jałmużny z widowiska
Ciżba harcuje, węsząc pozór z bliska
Zna go z wyszynku, słyszy od sekciarzy

Przed leprozorium sterczy stryczka groźna noga
Tutaj królowi, chłopu jedno słońce wstaje
Tu bogaty, ubogi jedno sukno kraje
Przedtem zwykłe lub pańskie, szmaty strzęp lub toga

Diabeł przy studni biesi swoje trele
Wiedźma na ogniu piekłu jadło praży
Wokoło dziesięć trupio białych twarzy
Dzisiaj ich dusze kosztują niewiele

Z własną łyżką, grzechotką, umarli dla świata
Stali się z łaski księżej wybrańcami Boga
Równi wobec cierpienia wiedzą, co to trwoga
Co występek, co cnota, co bratnia niedola

Święta na opak, maski i przebrania
Śmieszą dogmaty na duszy i ciele
Diabeł już tańczy w karczmie i w kościele
Ucieszne życie ziemskie, postne, tłuste

Będą tak żyć w komunie przez te wszystkie lata
Mają czas, by przemyśleć – zysk to, czy też strata

Rzucajmy kośćmi! Loteria tak tania
Gdy biesia farsa do ascezy skłania
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*******
Gdy grzesznicy chcą do nieba
Trafić zaraz po swym życiu
Po rozpuście, ucztach, piciu
Żadnej skruchy im nie trzeba
Muszą tylko dbać o ciało
Zabrać dużo wina, chleba
Wziąć ze sobą kosmetyki
By w podróży nie sparciało
Hulaj duszo, nie ma grzechu!
Brat zakonny wie niemało
Zakonnicy się zdarzało
Praktykować w ziemskim cechu
Przyjdzie pęknąć im ze śmiechu
Że robili to w pośpiechu
Pieter Bruegel Starszy, Walka karnawału z postem, 1559

83

*******
Nie jestem jeszcze stara. Mąż mój wciąż zajęty
Zaniedbał własną żonę, nie ma dla mnie czasu
Ciągle sprawy publiczne. Sączy puchar kwasu
Udając, że szczęśliwy. To zwykłe wykręty
Co mam uczynić biedna? Jędrne moje ciało
I serce do miłości skore bez zachęty
Gdyby nie konwenanse, obyczaj przeklęty
Wstrętne ludzkie języki, którym wiecznie mało
Ja nie chcę być samotna! Trzeba mi miłości
Ona jedna jest ważna. Już mi się zdawało
Że chłopca młode serce pałało uczuciem
Do mych dojrzałych kształtów. Lecz on ciągle pości
To mnie strasznie oburza, nade wszystko złości
Gdy twierdzi, że w tym poście tkwi sedno godności

Hieronymus Bosch, Statek głupców, pomiędzy latami 1494-1516
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*******
Nie mogę zdradzać męża... Co ludzie powiedzą
A Bóg uczyni ze mną? Taka jestem słaba!
Do tego ma rodzina. I jeszcze jest rabbaj
Oburzą się, opuszczą. Będę pohańbiona

*******
Jestem drobny i lekki, gdy trzeba, odskoczę
Zniknę szybciej, niż iskra, nie robię hałasu
W przeciwieństwie do żółwia. Pożeracz to czasu
Zamiast iść głównym traktem – wędruje poboczem

Moja miłość do męża – czy była kaprysem
Że teraz marzę skrycie o tamtym za miedzą?
Ja śnię jego pieszczoty. Gdzieś głęboko siedzą
Nie chcą się zadowolić fantazji obrysem

Słyszałem, że historię ma całą na karku
Lecz cóż jest ona warta? Złączona osoczem
Z jego wciąż żywym ciałem... Wcale się nie droczę
Tyle, że takie dzieje kupię na jarmarku

Przecież skażę Hetytę na śmierć ammonicką
Jeśli siądę z kochankiem pod chłodnym cyprysem
I zdejmę z jego skroni chroniony lapisem
Soczysty miąższ granatu. Jak? Siłą epicką

Nie ma się co upierać. Chociaż jest tak stary
Że nie starczyło stronic w moim kalendarzu
Chętnie bym go wymienił jutro na frymarku
Lub za samą skorupę wziął ze trzy talary

Niech życie moje będzie przystanią krynicką
Po sławnej poprzedniczce! Z puentą poetycką

Bo znam prawdę o dziejach. Piszą je paskary
Nazwały mnie demonem – bym nie wzbudzał wiary
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*******
Pali się ziemia cała, końce świata grają
Zuchwałą pieśń rewolty w oparach bluźnierstwa
Pchając niewieście dusze do czynów rycerstwa
Do ataków na władzę – zwartą, wściekłą zgrają
Czy wyzwolenie kobiet warte jest pożogi?
Rewolucyjne hasła? Głupców odstraszają
Oni anarchii w świecie nie zaakceptują
Słyszeli o okrzyku niewiasty złowrogim
Szalony, kto nie widzi dziennej dawki pracy
Jaką musi wykonać w połowie swej drogi
Przykładna gospodyni, by małżonek srogi
Mógł dostać opierunek i rozkosz na tacy
Nie jest więc bunt herezją, panowie cudacy
Nawet jeśliście z piekła żałośni łajdacy
Pieter Bruegel Starszy, Szalona Małgorzata, 1562
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*******
Jesteś młoda, szlachetna. Będziemy milczeli
Jako, że przyjaciele mogą ufać sobie
Od pierwszego spojrzenia – aż po kości w grobie
Tylko my o spotkaniach będziemy wiedzieli
Wykąpiemy cię w złocie i drogich kamieniach
Ciało twe będzie gładkie, jak aksamit bieli
Troski dasz naszym sakwom. Wino cię ośmieli
Zawierzysz swoim zmysłom w wonnych przepierzeniach
Lecz gdybyś nie zechciała, są na to przepisy
Udamy się do sądu. Wiemy o marzeniach
Słyszeliśmy o twoich miłosnych westchnieniach
Widzieliśmy spacery pod cisy zielone
Oddaj się nam! To nie są dwóch starców kaprysy
Mamy dla ciebie jaśmin. Dla siebie irysy

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Zuzanna i starcy, pomiędzy latami 1638-1647
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*******
Skarga dzisiaj tu przyszła, że lekkie zwyczaje
Nie pasują rzekomo do dzieci chowania
A ja się pytam grzecznie, po co te gadania
Toż to obóz lancknechtów, co w rynsztunku staje!

*******
Panie, nie szukam przygód, a chociaż bogata
Jestem wiedzą i duchem – ja nie mam pieniędzy
I jeśli ze mną będziesz, żyć przyjdzie nam w nędzy
Nawet, gdy coś obejmę, to w odległych latach

Oberszter regimentu wczoraj był w szturmaku
Bez wamsa i baskiny, jak ją krawiec kraje
Bez pludry i bez tafty – donoszą hultaje
I był nagi za bardzo... Więc zawisł na haku

Cóż pani mówi, boże! Czy dziewczę pojmujesz
Ma pozycja jest znaczna, mam kata posadę
Lecz szkatułeczka pusta. Dusza twa rogata
Bo języczek gotowy mówić to, co czujesz

Cóż złego, że kobiety lekkich obyczajów
Pełne swych otyłości dodają tym smaku
Naszej żołdackiej doli, losowi pijaków
Bez pieniędzy i domów, z wielu świata krajów?

Panie, jestem niegrzeczna? Nie plotę od rzeczy
Opisuję ci strawę, której zasmakujesz
Najpierw powiedz mi, proszę, czego oczekujesz
Ode mnie? Od kobiety, którą chcesz mieć w pieczy

Dlatego mordy w kubeł! Brakuje wam raju...
Zaraz wyrżniemy słabych! Mazgajów! Wpierw dzieci

Bo fach twój kusi siłą! Choć ludzi nie leczysz
Każdy dzień przerwy w pracy cne serca kaleczy
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*******
Nadziwić się nie mogę, jaka jesteś piękna
Osłupiałem z wrażenia widząc świeże wdzięki
Wyszukane wśród smaków zalotnej panienki
Gdy twe biodra dygoczą jak strofa liryczna

*******
Chcą czegoś starcy ode mnie
Kręcą się, drepczą, zerkają
Niby podchodzą, cofają
Kiedy jest jasno, i ciemniej

Co się dzieje w mym sercu, że głowy nie słucha
I nie dostrzega wieku? Ułudo falliczna
Kusisz mnie dziś duchowo, choć jesteś fizyczna!
Co mi biednemu czynić? Krocze mocą bucha

Czy mam dać święty im spokój?
Ja chcę flirtować codziennie
Nie! Niech tu krążą daremnie
Będę mój pokój ryglować

Ufam, że będziesz moja – obsypię cię złotem
Choć ma tężyzna sławna, teraz bywa krucha
Z dnia na dzień coraz trudniej wskrzesić we mnie zucha
Acz bogactwo mam wielkie. Pachnę cały potem

Nie tak... Tak stracę podarki
W ich sercach wzbudzę niepokój
Ach, głupia! Ty nie prowokuj
Bo mogą pójść do guślarki

Ach! Leżą dziś przed tobą me zmysły pokotem
Rozepnij szybko haftki, raduj swoją cnotę!

Nawarzą tam ziół złej marki
Cnotę położą na szalki
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*******
Uwierzcie mi! Ta dama ma boże zamiary
Jest bardzo doświadczona. I znana jej rola
Ja przy tym mam interes – lepsza z tego dola
Niż za żołd w regimencie głodowe talary

*******
Nie zasłużyłam na to, żeby być tak śliczną
Ze skórą aksamitną. Ach! Nawet po zmroku
Ciało moje dodaje blasku do uroku
Przy świetle starej lampy, z poezją liryczną

Pokaż kolego, która... Niewiast tutaj wiele
Acz nie taką, co myśli, że poślę jej dary
Najpierw piersi znać muszę rozmiary ponętne
Potem dam srebro, po mszy, zaraz przy kościele

Chociaż jestem cielesna, hołubię też duszę
Lubię piękne rozmowy i sztukę klasyczną
Piętnuję głupich ludzi, ich przemoc fizyczną
Każdego, kto mnie dotknie, natychmiast uduszę

Pozwól, że wam przeszkodzę, to poważna sprawa
Jeśli mówisz o pannie z pieprzykiem na ciele
To moja narzeczona! Krew tu się poleje
Obu was wykastruję i będzie rzeź krwawa!

Me wdzięki są dla Boga. Gdy mąż z nich korzysta
Ja skrywam je w koszuli i ani się ruszę
Nie lubię takich spotkań, bo kruszę mą świętość
Mam wyrzuty sumienia, czuję się nieczysta

Nie znam się na pieprzykach. Lecz znam rynku prawa
Wiadomo – rządzą nimi pieniądz i zabawa

Właściwie – po co ciało? Zakazów ze trzysta
I dziwna retoryka, zbyt płytka, zbyt mglista
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*******
Kto dzisiaj wie, dlaczego spadła lotnia niebna?
Czy odpowiedź znał Ikar? Teorie się mienią
Poddane sił ciążeniu, rozbłyskom i cieniom
Szkoda, że prawda ludziom nie jest już potrzebna
Piękna zatoka, z pękatą w górze przestrzenią
W dole głęboka woda sięga żaglowców dna
Wiejski parobek patrzy, jak niebo gna ptaki
Strojniś na skarpie pług tępi zgrzebną pielenią
W beczce na śledzie siedzi cisza zasolona
Nasłuchuje Ikara – tonie się zielenią
Los ludzkiego talentu przeciwny pragnieniom
Martwa to cisza, twórca lotni w morzu kona
Ci, co szukają błędów są w zazdrości szponach
Chociaż to ignorancja – twierdzą, że korona
Pieter Bruegel Starszy, Pejzaż z upadkiem Ikara, 1558
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*******
Wiedza, to naręcz kwiatów nazbyt szybko ściętych
By pąki ukazały prawdziwą naturę
Uczucia i rozumu – mamy przez to bzdurę
Pełną szkiełek i oczu, i z zaświatów świętych

*******
Świat powstał z dwóch połówek – brzucha i talerza
Brzuch pusty, talerz pełny, pragną połączenia
Dzięki czemu dostatek w krągłości się zmienia
A bieda? Siłom wyższym swoje łzy zawierza

Nie znamy ani siebie, ani naszych cieni
Nic wokoło nie widać mimo min nadętych
Mędrcy gminowi bluźnią bezlikiem dróg krętych
Mylimy boskie z ludzkim – stale zagubieni

Półmiski mięs miłością, trunki ukojeniem
Uczta drogę toruje. Dokąd zmierza człowiek?
Brak umiaru, łakomstwo zajmują swe leża
Obżarstwo i pijaństwo są tutaj spełnieniem

Leży mądrość z głupotą na jednym wygonie
Tylko chwasty tu rosną wśród polnych kamieni
Człowiek za wszystko chwyta, bo mieni się wszystko
Szuka życia w pozorach, po fałszywej stronie

Biesiadnik kocha ciało więcej niźli duszę
Przywykł do urodzaju. I z lekceważeniem
Odnosi się do głodnych, żywiących się cieniem
Tego, co nad potrzebę wchodzi w jego tuszę

Przy kaganku oświaty nurza w gównie dłonie
Nie dostrzega, że diament zdobi jego skronie

Ile trzeba do życia? Kolejne półtusze?
Co zrobią brzuch i talerz, gdy trafią na suszę?
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*******
Śmierć z wyboru za życia, to zwykłe zuchwalstwo
Pustelnik wiedzie żywot niczym król bogaty
Mający, czego pragnie, od złota po szaty
Lubiany za słabostki, bezkarny za draństwo
Miast liczne błędy świata wytrwale naprawiać
Woli pozostać biernym i chwalić zaprzaństwo
Nie wszystkich ludzi broni. Ogłasza pogaństwo
Za twór niegodny życia, który on chce zbawiać
Otoczony zjawami chorej wyobraźni
Boga nieszczęsny pragnie namawiać do grzechu
Fikcje wznosi wysoko, by o tym rozprawiać
Pyszniąc się koleżeństwem. Z Bogiem. Tak się błaźni
Choroba postępuje. Czy to znak bojaźni?
Winny jest brak rozumu. A może z tym raźniej?

Hieronymus Bosch, Alegoria obżarstwa, pomiędzy latami 1494-1516
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Hieronymus Bosch, Ogród ziemskich rozkoszy, 1480-1490,
olej na desce, Museo del Prado, Madryt
Sąd ostateczny, pomiędzy latami 1482-1516, olej na desce,
Academy of Fine Arts, Wiedeń
Siedem grzechów głównych i cztery rzeczy ostateczne (obraz
znany także jako Stół Mądrości), 1485, olej na desce, Museo
Nacional del Prado, Madryt
Alegoria obżarstwa, pomiędzy latami 1494-1516, olej na desce,
Yale University Art Gallery, New Haven
Statek głupców, pomiędzy latami 1494-1516, olej na desce,
Musée du Louvre, Paryż
Śmierć i lichwiarz, pomiędzy latami 1494-1516, olej na desce,
National Gallery of Art, Waszyngton
Wycinanie kamienia głupoty, pomiędzy latami 1494-1516, olej
na desce, Museo Nacional del Prado, Madryt
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Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

94

Pieter Bruegel Starszy
(wymienione dzieła i ich reprezentacje w formie utworów fotograficznych znajdują się w domenie publicznej)
Osioł w szkole, 1556, grafika, Staatliche Museen zu Berlin,
Gemäldegalerie, Berlin
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Dwaj rabini, ok. 1558, pióro i tusz na papierze, Stadelsches
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of Fine Arts of Belgium, Bruksela
Pycha, 1558, akwaforta, British Museum, Londyn
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Walka karnawału z postem, 1559, olej na desce, Kunsthistorisches
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Upadek zbuntowanych aniołów, 1562, olej na desce, The Royal
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Mała Wieża Babel, ok. 1563, olej na desce, Museum Boijmans
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Wieża Babel, 1563, olej na desce, Kunsthistorisches Museum,
Wiedeń
Portret starej wieśniaczki, ok.1564, olej na desce, Alte Pinakothek, Monachium
Oczernianie Apellesa, pomiędzy latami 1565-1569, pióro, The
British Museum, Londyn
Zimowy pejzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki, 1565, olej na
desce, The Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Bruksela
Taniec weselny na świeżym powietrzu, 1566, tempera na desce,
The Detroit Institute of Arts, Detroit
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Mężczyzna w chełmie, 1655, Kelvingrove Art Gallery and
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Ahaswerus i Haman na uczcie u Esther, 1660, olej na płótnie, Pushkin Museum, Moskwa
Syndycy amsterdamskiego cechu sukienników, 1662, olej
na płótnie, Rijksmuseum, Amsterdam
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