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Francisco José de Goya y Lucientes, Ogień w nocy, 1794
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Niech już wojna się skończy

Francisco José de Goya y Lucientes, Chłopcy bawiący się
w żołnierzy, 1779
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*******
Wojna cię potrzebuje. Wciąż krąży wokoło
Nie zwlekaj z zapewnieniem, że jesteś gotowy
Mordować matki z dziećmi. Strzelec wyborowy
Potrafi łatwą śmiercią bawić się wesoło
Cynizm niech będzie bogiem. To jest sposób nowy
Na uśpienie sumienia. Zresztą – po co ono?
By przed nim trupy ludzi nocami ważono
Przyprawiając żołnierzy o ostry ból głowy?
Skorzystaj z tej religii, choćby cię uczono
Że musisz żyć moralnie, jeśli chcesz być sobą
Bo inaczej zwariujesz zniszczony chorobą
Przez którą najwytrwalszych hańbą naznaczono
Wojna! Czyż nie jest ona ludzkości ozdobą
Gdy wiatr historii szarpie jej suknię morową?
Francisco José de Goya y Lucientes, Smutne przeczucie
tego, co nastąpi, pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Wojna, to mordowanie podobne do wiary
Cielec z milionów trupów święconej obławy
Na dobre, długie życie, szczęśliwe zabawy
Czczony jest za codzienne przekraczanie miary
Trupy są smakowane, jak likier do kawy
Obnoszone w procesjach na wiejskich jarmarkach
Chwalone za bestialstwo, dawane w podarkach
Stawiane jako wzorzec do zdobycia sławy
Tylko dla ofiar nie ma miejsca w lunaparkach
Tej śmiertelnej religii, zlepionej z obłudy
I ciemnych interesów. Włodarze tancbudy
Nie chcą nosić ciężaru na swych własnych barkach
Wyszukują ideę, by skłócić nią ludy
Winnymi są ofiary wojennej prysiudy

Francisco José de Goya y Lucientes, Dziwna pobożność!,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Poniżenie – narzędzie zbrodni doskonałej
Użyte urzędowo zmienia piękne kraje
Odbiera wszędzie wolność, a w zamian udaje
Że to jedyna droga dla ludzkości całej

*******
Gdy ludzka rozpacz ślepnie, bogini motłochu
Otwiera bramy niebios na placu przy farze
Chce zszywać ranne serca tym, czym tłum ukarze
Zbrodniczych barbarzyńców wtrąconych do lochów

Przemoc oswaja wszystkich tym, co zwykle daje
Zagładę rozpoczyna zatarcie nazwiska
Każdej ofiary mordu. Inni patrzą z bliska
Na zamianę człowieka w liczbowe rozstaje

Zwykle bezbronna gawiedź żąda teraz wrażeń
Zemsty krwawszej od krwawej, nadzwyczaj okrutnej
By uszczknąć coś dla siebie z wojny bałamutnej
Wciąż zachowując życie i prawo do marzeń

Zdzierają z ludzi skórę i ślą im wyzwiska
Robią z nich niewolników bez domów, bez rodzin
Pozbawiają historii. Za niewiele godzin
Doprowadzą pojmanych na rant torowiska

Już dreszcz emocji czeka w pozie rezolutnej
Na wbicie w męski odbyt przydrożnej sztachety
Dla zhańbienia ofiary. Już widać ekskrety
Człowiek nie zdążył zmówić modlitwy pokutnej

Poczują obrzydzenie. Dojdzie do narodzin
Nowego nadczłowieka. Świat chętnie się zgodzi

Jak wspaniałe katharsis! Jak zdrowe podniety
W zbiorowym dokarmianiu wojennej chabety
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*******
Wojna zmienia świątynie na wojskowe stajnie
Zbrojownie i kwatery – odległe liryce
W której bożki narodów gubią swe przyłbice
Troszcząc się przede wszystkim o pobożne dajnie
Z kwater mkną zamówienia na ludzkie dziewice
Niepotrzebne nikomu świątki i figurki
Z dzwonów leją armaty i śrut do dwururki
Ławy służą za opał, nisze za kostnice
Lud ryzykuje życie. Trzyma mocno sznurki
Ciągłości ciętej szablą. Religie i wiara
Wymagają poświęceń, by nie spadła kara
Na wierne społeczności z bezdeszczowej chmurki
Ludzie ratują rzeźby na plecach, na marach
Po wojnie je ozdobią przyłbicą cezara

Francisco José de Goya y Lucientes, Motłoch, pomiędzy latami
1810-1820
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*******
Tam gromadzą się sępy, gdzie prawda ukryta
Przywalona piaskami nieludzkiej pustyni
Martwa z braku powietrza. Tańczą kabotyni
Nad trudami grabarzy... Niech kłamstwo nas wita
Codziennie bitwa czeka. Chciwi palatyni
Grają partyjkę szachów żywymi pionkami
By wzbogacić swe skarbce. Subtelni drwinami
Dedykują los ludów śmiertelnej władczyni
Ludzkie mięso armatnie – niech giną masami!
Drapieżcy chętnie złupią ich domy i rolę
Temu, kto cudem przeżył zapewnią niewolę
A gracze? Po rozgrywce zajmą się balami
Szakale przed tańcami nastroją pianolę
Zagłuszą straszną prawdę. Rzucą się na dolę

Francisco José de Goya y Lucientes, I ta nie mniej, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Strzał w głowę tworzy zdarzenie
Życie milionów – historię
Ubraną po latach w glorię
I pomnikowe kamienie
Ogłoszą spójną teorię
O prawie do godnej śmierci
Zbrodniarze będą wyklęci
Ofiarom zwrócą victorię
Na więcej zbraknie pamięci
Nikogo nie spotka kara
Naiwna jest ludzka wiara
Że dobro tryumfy święci
Znów przywędruje poczwara
Egzekucyjna fanfara
Francisco José de Goya y Lucientes, Barbarzyńcy!, pomiędzy latami
1810-1820
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*******
Śmierć dba o dobro wspólne. Ma w tym pomagierów
Morderców i płatnerzy naszej wyobraźni
Sposobiących człowieka do kolejnej kaźni
Nagradzanej iluzją błyszczących orderów

*******
Nie zdążysz już z pomocą. Na próżno próbujesz
Poruszyć serce świata tak małą tragedią
Nie idź do polityków. Uznają, że z brednią
Pchasz się do drzwi nie w porę i humor im psujesz

Czasem trafia się geniusz. On już w krwawej łaźni
Odnajduje nagrodę za nieludzkie czyny
I nigdy nie dostrzega w sobie samym winy
Wyzbyty człowieczeństwa. Bez ludzkiej bojaźni

Chodzi o gwałt? Morderstwo? Spodoba się mediom
Jeżeli był to dramat... Gdy ledwie rutyna
I żądasz wyjaśnienia, czyja była wina
Szkoda na to energii. W tym tkwi sprawy sedno

Trafia do polityki. Świat dzielą godziny
Od nowej, wielkiej wojny. Z naszej krwi i kości
Pójdą ginąć miliony dla świetnej przyszłości
Wkrótce na wspólnych grobach zakwitną omżyny

Ach, chodzi o porwanie? Chłopak, czy dziewczyna?
Jeśli były tortury i są trzej świadkowie
Z których każdy publicznie o wszystkim opowie
Może coś da się zrobić. Zginęli? To kpina!

Śmierć obnaża ułudę – której właściwości
Pozwalają zrozumieć naturę godności

Przyjdź tylko z czymś istotnym. Szanuj ludzkie zdrowie
To terror. Takich zdarzeń jest dziś całe mrowie

10

*******
Atak był spontaniczny. Wilki szły zagonem
Psy bezładnie, samopas, ścięły koniom drogę
Te zawróciły kołem. Instynkt dławił trwogę
W końcu strach chwycił gardła – stanęły pod borem
Basiory były harte. Znały już pożogę
Jęk zagryzanych ludzi. Rzężenie półżywych
Schwytanych przez watahę na przednówkach siwych
Wygłodniałych, bezsilnych. Ugór był ich łożem
Brytany nie wspierały sfory wilczków chciwych
Zwietrzyły krwawą rzeźnię. Dostrzegły kopyta
Muskające ich pyski, zadki i jelita
Czekały na padlinę. Wojna dla kłótliwych
One zaś grzeczne, pańskie. Choć w zębach głód zgrzytał...
Wiedziały, że z tej jatki uszczkną swój kapitał

Francisco José de Goya y Lucientes, Nie zdążyły, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Wojna zamienia ludzi w pospolite hieny
Głodne, nienasycone, wiecznie niespokojne
O swą kolejną zdobycz. A trupy są hojne
Żywią i ubierają nie podając ceny
Zmierzchy na polach bitew niby krowy dojne
Mlekiem, miodem płynące do samego świtu
Jeśli będziesz miał szczęście – szarfy z aksamitu
Obuwie i rynsztunek, sprzączki, klamry strojne
Ucieszą twoje oczy świeżością błękitu
Wstającego ze słońcem ponad polem bitwy
Resztę zrobią za ciebie sępy i rybitwy
Niech i one doznają szczypty dobrobytu
Gdy najdą cię skrupuły, użyj słynnej brzytwy
Filozof to zrozumie. On z podobnej sitwy

Francisco José de Goya y Lucientes, Te także, pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Nie przejmujesz się zbrodnią, nie twoje to męki
Odległe. Nawet bliższe. Cóż one obchodzą
Niewinnego człowieka. Dzieci ci się rodzą
I one są ważniejsze, niż obce udręki
Jesteś nazbyt wrażliwy – więzy krwi dowodzą
Świetnego pochodzenia, ostoi powagi
Stosownego dystansu do spraw dalszej wagi
Odsunięcia problemów, jeśli żartom szkodzą
Historia wnet zapomni Holocaust, gułagi
Niech spokoju nie mącą trupów doły, góry
Terror zawsze zwycięża tam, gdzie lud ponury
Choć oponenci wrzeszczą, że twój król jest nagi
Że te zbrodnie są sercem społecznej struktury
Rodzą się na salonach wśród ludzi kultury

Francisco José de Goya y Lucientes, Nie można na to patrzeć,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Mówią – nie zna litości dusza każdej wojny
Choć człowiek decyduje o wojny naturze
Myląc to, co malutkie, z tym, co bardzo duże
Nobilituje zbrodnię, jako czyn dostojny
Krzyczą – wojna jest winna! Wielu ich w tym chórze
A mordują bez przerwy w okresie pokoju
Twierdząc, że tylko wojna położy kres boju
O model szczęśliwości. Wspierają ich wróże
Twierdzą – śmierć jest nadzieją, oazą spokoju
Tylko ten trwa w pamięci, kto śpi z milionami
O nich są słowa pieśni nuconych nocami
Wysławiają waleczność i tradycję stroju
Musisz wybrać! Chcesz zginąć przed raju bramami
Czy dołączyć do chóru i żyć złudzeniami?
Francisco José de Goya y Lucientes, Coś z tego ma, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Wyślą po ciebie armię z sąsiedniego kraju
Z misją krzewienia daru dozgonnej miłości
Wczepią białe proporce na znak otwartości
W kolumny wojsk pancernych, byś czuł się, jak w raju
Zamiast chleba i wody dla ludu, gdy pości
Przywiozą broń. Hałbice, rakiety i miny
Będą porywać dzieci i gwałcić dziewczyny
Rozstrzelają, jeżeli nie powstrzymasz złości
Ich pokojowa akcja, chociaż bez przyczyny
Po twojej stronie sceny – nie spotka sprzeciwu
Wielkich światowych mocarstw. Prócz rzewnego gniewu
Zachęty do ustępstwa i z poległych drwiny
Wojna zastąpi życie. Śmierć wymaga zewu
Teatr z piekielną sztuką na doczesnym brzegu

Francisco José de Goya y Lucientes, Już nie ma czasu, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Chciałeś coś wytłumaczyć, rozdzielić skłóconych
I chociaż twe intencje były krystaliczne
Nikt nie rozumiał, po co w chwile tak krytyczne
Zechcesz wrzucić po groszu. Zostałeś skarcony
Przez obie strony naraz. Jakże patetyczne
Jest to smutne zwycięstwo nad ludzką głupotą
Jakże zbędne po dwakroć, pomylone z cnotą
Męstwa – bo bezrozumne i na wspak praktyczne
W przyszłości zbrojne strony staną się wspólnotą
Zostaniesz mediatorem pomiędzy trupami
Pociągną spece spory o ciebie latami
O ile w tej historii znajdą żyłę złotą
Nie twoje racje jednak będą zaletami
Lecz podatność na fikcję pomiędzy faktami
Francisco José de Goya y Lucientes, Słusznie czy niesłusznie?, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Możesz chodzić po linie dla uciechy gapiów
Oni lubią wybryki i wszelkie dziwadła
Cyrkowy dreszcz emocji, gdy tancerka spadła
Lecz ty – czy kark połamiesz na zgubę satrapów?
Każesz ruszać do walki, trzymasz wciąż za gardła
Zapobiegasz zamieszkom tam, gdzie nie ma chleba
Wody pitnej, nadziei... Człowiek, to nie gleba
Którą można karczować przy pomocy radła
Ty jesteś źródłem wojny. To twoja potrzeba
Stań zatem sam do bitwy, nie narażaj ludzi
Na pewne wykrwawienie. Żołnierz się nie łudzi
Że masz chore ambicje. Chcesz trafić do nieba
W aureoli zwycięscy. Kto będzie się trudził
By zrozumieć poległych? I kto żywych zbudzi?
Francisco José de Goya y Lucientes, Bo się zerwie lina,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Chcesz zachęcić do mordów, podpuszczając ludzi
By ziali nienawiścią od świtu do zmroku
Oddając ci swe życie pod wpływem uroków
Oddzielania krwi panów od ścieków podludzi

*******
Nie zamieniaj honoru na przykładną służbę
Ani służby na ślepo słuchane rozkazy
Jeśli miałbyś uderzyć na ludzi bez skazy
Biednych i wygłodzonych. Takim daj jałmużnę

Przeczytałeś Vom Kriege, idąc krok po kroku
Od natury do planu wojennych potyczek
Nic nie wiesz o rozdziale pod tytułem ’Stryczek’
Który das schwarze Witwe zniszczyła w amoku

Nie waż się ręki podnieść! Przemyśl rzecz trzy razy
To strudzone niewiasty, bez mężów, bez domów
Bez opieki, nadziei. Nie chciej mieć dyplomów
Orderów i awansów. Zrób to bez emfazy

Nie dbasz o konsekwencje. Użyjesz nożyczek
Odetniesz sprawiedliwość, bo nie ty ją czynisz
Sam chcesz tworzyć standardy. Wściekłość w sobie tłumisz
Pozując na czułego obrońcę łasiczek

Nie pozwól się używać do czystek, pogromów
Nawet, jeśli utracisz wodza zaufanie
I przyjdzie ci handlować łajnem na straganie
Lub powrócić do formy bezwładnych atomów

Wojna trwa już w najlepsze. Że też się nie boisz
Z trupą propagandzistów własną klęskę gonisz

A gdybyś nie posłuchał – to i ty dostaniesz
Zły cios od desperatek. Bo polujesz na nie
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*******
Czy prawo do obrony jest też twoim prawem?
Zabrali ci je przecież dawno, przed wiekami
Wielu ludzi zgładzili. Tych pod powiekami
Pozostawili żywych, by byli objawem
Niepowodzenia, klęski, gry za kulisami
Gdy jej wynik niepewny. By byli przyczyną
Nieszczęścia i goryczy. Uznali cię winą
Samą w sobie, szczególną, związaną z biesami
Przez lata twa obrona bogatą daniną
Pogłębiała apetyt na łatwe pieniądze
W oprawcach rozwijając coraz nowsze żądze
Od których wszyscy twoi jeszcze dzisiaj zginą
Chwyć prawo w swoje ręce! Bliskich ukryj w strądze
Przy murze są armaty – miłosne mosiądze
Francisco José de Goya y Lucientes, I są jak dzikie bestie, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Czy ktoś, kto chce cię zgładzić ma prawo żyć dalej?
Napadł na ciebie z bronią, gotów do morderstwa
Ach! Potknął się i upadł. To nie znak braterstwa
To szczęśliwy przypadek w zbrodni karnawale
Co zrobić z tym żołnierzem? Szukał bohaterstwa
Nie w tym miejscu i czasie – i przeciwko komu...
Biegł w stronę małych dzieci za drogą, przy domu
A teraz chciałby ulgę na znak kumoterstwa
To jest podstęp. Taktyka. On nie zniesie sromu
Że go chamski parobek swym wzrokiem taksuje
Biedną, lichą postawą tak nagle góruje
Całkiem jawnie, otwarcie, nie gdzieś po kryjomu
Zrób to teraz lub zginiesz! Serce się buntuje
Lecz ostrze nic nie czuje. Człowieka ćwiartuje
Francisco José de Goya y Lucientes, Co za odwaga!,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Zabiję cię znienacka, podstępnie, ukryta
Za to, że tyle dziewcząt twe wojsko zhańbiło
Tyle dzieci bezbronnych życie potraciło
Chorych obłożnie starców. Niech nikt mnie nie pyta
Dlaczego nie wybaczę i co mnie zmusiło
Do zaprzeczenia sobie. Wciąż będę człowiekiem
Wiem, że czas jest na rany sprawdzonym już lekiem
Ile miałabym czekać, by rzeź osądziło
Grono politykierów, którzy tylko wiekiem
Zasługują na togę. Lecz czynami przeczą
Wszystkiemu, co jest prawdą. Do tego złorzeczą
Pamięci naszych ofiar. Lubią płacić czekiem
Który nie ma pokrycia. Muszę iść z odsieczą
Naszego poświęcenia więcej nie zniweczą
Francisco José de Goya y Lucientes, To samo, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Szczęśliwy, kto nie żyje – bo nie czuje bólu
Kiedy śmierć jest jak włosa wyciągnięcie z mleka
Lub muśnięcie raz wiatrem, po którym z człowieka
Pozostają ordery z podobizną królów
A tobie każą cierpieć. Długa droga czeka
Słuchaczy słusznej skargi, błagań o dobicie
Skrócenie widowiska. Straszne jest to wycie
Przejmujące do kości i wartkie, jak rzeka
Obcięli ręce, nogi. Nadziali na szczycie
Odbytem na szpic pniaka, byś straszył swych braci
Jak strach na wróble ptactwo. Wokół stoją kaci
Zachwyceni swym dziełem. Jakże piękne życie!
Mógłbyś może pomyśleć, że krzywdzą wariaci
Lecz oni, to elita, wojenni magnaci
Francisco José de Goya y Lucientes, Nie chcą, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Bardziej jest ciało miękkie od człowieczej duszy
Możesz je strugać nożem i krajać w plasterki
Miażdżyć komory serca, tłuc przez plecy nerki
Lub zrywać z głowy skórę, by się skalp wysuszył
Dobrze jest mieć przy sobie wódkę i klamerki
Pić musisz bez umiaru, gdy na mdłości zbiera
Język, uszy i jądra – też świetne trofea
Jeśli nimi upiększyć okoliczne skwerki
Pomyśl jednak, czy warto, gdy złość ci doskwiera
Wyżywać się na trupie? Odpowiedz, dlaczego
Okrucieństwo jest lekiem na bierność zmarłego?
Czy pochówek ofiary wolność ci odbiera?
Nie rób martwemu krzywdy. Nie rób mu nic złego
Szanuj nieżywe ciało, jak siebie samego
Francisco José de Goya y Lucientes, To jest gorsze, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Co jeszcze można zrobić? Jak zgładzić człowieka
By wciąż był zarzynany wymyślną torturą
Łagodzoną, wzmacnianą, raz dołem, raz górą
Z bólem tak nieskończonym, jak mityczna rzeka?
Cięcie na pół przez krocze wydaje się bzdurą
Denat zginie spłoszony. Stracona okazja
Celebrowania mocy. Gdzie nasze gimnazja
Programy nauczania? Pachnie dyktaturą
Słabeuszy, mazgajów! Prawdziwa inwazja
Szlachetnych lekkoduchów... Czas już uczyć w szkołach
Że dziś dla humanistów czeka miejsce w dołach
Jeśli wciąż ich pociąga tak grzeszna fantazja!
Niech nikt nie prawi dzieciom o Bogu, aniołach
Wyłapiemy je wszystkie. Spalimy w stodołach
Francisco José de Goya y Lucientes, Wielki wyczyn! Z trupami!,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Nie stój z boku, gdy wojna pieśniami zbudzona
Raźnym krokiem wyrusza na podbój zaświatów
Uciekaj, gdzie pieprz rośnie! Nie słuchaj psubratów
Bo wojna nie przebiera. Każdy żołnierz kona
W złą godzinę unikaj paradnych krawatów
Byś nie zagubił w tłumie trzeźwości oceny
I nie złożył przysięgi u wezgłowia sceny
Na której politycy zmieniają się w katów
Gardź apelami z gazet, bo piszą je hieny
Gażę mają od szpalty. Prasa żyje z kłamstwa
Sprzedaży nekrologów, cynizmu i draństwa
Dziennikarz strzela pierwszy – jest duszą gangreny
Nie daj się nigdy uwieść zachętom cesarstwa
Do poświęcenia życia za rządowe łgarstwa
Francisco José de Goya y Lucientes, Czy można zrobić więcej?,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Ja wszystko widzę, mamo! Urwali jej głowę
Odcięli uplecione w wianuszki warkocze
Dlaczego to zrobili? Ona tam dygocze
Poruszyły się ręce! Zawisły nad rowem
Nabita na sztachety. Rozdarli jej krocze
Psy wyczuły już zapach nieludzkiej przynęty
Nie można ich odgonić. Ten jazgot przeklęty
Mazane we krwi pyski. Bure całe zbocze
Czytałaś mi o pięknie, łaskotałaś w pięty
Ludzie byli szlachetni. Dobro zwyciężało
Jeśli dziecko płakało – ze śmiechu płakało
I każdy trakt był prosty, nawet bardzo kręty
Czy to, co teraz widzę – to dużo, czy mało
By się nie powtórzyło? – To zawsze za mało...
Francisco José de Goya y Lucientes, To jest najgorsze!,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Nie łzy i nie błaganie, prośby czy modlitwa
Pomogą cię ocalić z rutyny plutonu
Gdy egzekucja huczy. Nie unikniesz zgonu
Nieuchronność tej chwili jest ostra, jak brzytwa
Lepiej później, niż wcześniej. Nie jesteś z kartonu
Planszą lub manekinem, pękatym balonem
Który można napełnić raz drugi ozonem
Twoja krew, gdy ją stracisz – czy przyda się komu?
Coraz trudniej oddychać. Gdybyś był dragonem
Ogień strawiłby ludzi za to, że chcą zabić
Że mordują niewinnych. Że kraj śpieszą grabić
Zaorać grób twych bliskich w polu pod jesionem
Więc tak wygląda koniec? Strzał musiał osłabić
Nawyk przewidywania. Czy zechcą cię dobić?
Francisco José de Goya y Lucientes, Widziałem to, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Mówisz dzisiaj o szczęściu, bo wiesz, ilu czeka
Na suchą kromkę chleba i łyk zimnej wody
Gdy ty masz w lochu wszystko. Wprawdzie są odchody
Lecz dzięki nim robaków pełza tłusta rzeka
Cieszysz się też ze stroju. Ostatni krzyk mody
Skóra na żywych kościach i stawach spuchniętych
Z gnijącymi ranami na stopach nadciętych
Urwanymi uszami. Przykutyś do kłody
Pamiętasz obietnice polityków wziętych
Uroki przyszłych fortun i złotych jesieni
Nie jesteś jednak pewny, czy los się odmieni
I w końcu lud przegoni oszustów przeklętych
Obok na stercie trupów leżą pogodzeni
Żołnierze wrogich armii – w pole wywiedzeni
Francisco José de Goya y Lucientes, Nie ma rady, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Siennik w rogu piwnicy żywy od robactwa
Nasączony gorączką, żółty od wymiotów
Jest jedynym schronieniem, ratunkiem idiotów
Którzy dali się nabrać agitkom żołdactwa
Do tego wszędzie śmierdzi mdła uryna kotów
W tym najlepszym z możliwych – zagubionym świecie
I rwie stęchłe powietrze, chore piersi gniecie
Jak kamień fundamenty po akcji pilotów
Kamienica zwalona. Zostały rupiecie
Niepotrzebne na co dzień. Leżą tu, w ciemnicy
Umierają dziś z wami. Milczą politycy
Porzucili was, zbędnych. W grobowcu zaśniecie
Wojna hula w najlepsze. Nie trzeba kostnicy
Przeżują was gryzonie – śmiertelni strażnicy
Francisco José de Goya y Lucientes, Nic. To się okaże, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Niech miłosierdzie wrzuci twe ciało do jamy
Byś nie rozkładał członków śmierdzącą gangreną
Nie straszył tych, co żywi, tak drastyczną sceną
Perspektywą pomoru. Zamknąć muszą bramy
Bo tacy, jak ty, ranni, znęceni przeceną
Resztek jadła i picia – wleką tu zarazy
Każdy, kto wraca z wojny chowa liczne skazy
Precz stąd! Żeż się nie dławią poetycką weną
Musisz być wdzięczny ludziom. Choć pełni odrazy
Żywego cię spychają na sam dół urwiska
Moralnie to decyzja aż zanadto śliska
Czekać ich będą częste sumienia wymazy
A ty? Pogódź się z losem. Teraz widzisz z bliska
Czym są zwykle dla ofiar wojenne igrzyska

Francisco José de Goya y Lucientes, Miłosierdzie, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Gdzie jest miłość, gdy wojna rozkłada ramiona
Wydając groźny pomruk? Gdy śle tu demony
By karczowały serca? Wbija już swe szpony
W czyste podbrzusze duszy – i moralność kona
Daje świat barbarzyńcom, formuje zagony
Głodu i nienawiści, strachu i pożogi
Wymyślne okrucieństwo przekracza wnet progi
Ludzkich domostw i szlaków. Wyczekują wrony
Kruki na czas pożywny. Ludzie pełni trwogi
Porzucają domostwa i tracą bogactwo
Śmierć czeka tuż za rogiem. A drapieżne ptactwo
Obdarzy martwych życiem. Stróże nowej drogi
Ucieczkę zakończy miłość! Żołnierskie łajdactwo...
Odcięli żywym stopy, by ośmieszyć bractwo
Francisco José de Goya y Lucientes, Za co?, pomiędzy latami
1810-1820
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*******
Porzucony, wciąż żywy, mamiony nadzieją
Na szczęśliwy ratunek pobożnych grabarzy
Jeśli Bóg ich tu pośle, a los to przydarzy
Widzisz, jak oczy ptaków do żeru się śmieją
Krąży ich coraz więcej. Lecą wprost z cmentarzy
Ty nie możesz się ruszyć, jakbyś był już w niebie
Muszą czuć, że tu jesteś, bo robisz pod siebie
No i ten przykry zapach z krwawiących bandaży
Nadal słuchasz i patrzysz – na własnym pogrzebie
Bez trumny i konduktu, w zniszczonym mundurze
Będzie cię chować wojna. Wyda cię naturze
Ptasich pazurów, dziobów, poświętników w glebie
Grabarze tu nie dotrą. Za to sztuki duże
Wron pospolitych są już na twej gładkiej skórze
Francisco José de Goya y Lucientes, Następstwa, pomiędzy
latami 1810-1820

32

*******
Nie tłumacz się niewiedzą. Brak słów, jak karabin
Błąd w ocenie, to kula, a zgoda milcząca
Przedłużała tę wojnę do samego końca
Zrywając wszystkie szczeble z pokojowych drabin
Widziałeś egzekucję o zachodzie słońca
Twych bezbronnych sąsiadów dusiła garota
Ich żony razem z dziećmi szlachtował bigota
Ty nie kiwnąłeś palcem. Tak czyni obrońca
Świętego humanizmu? To ci nie dziwota
Że nie wierzą weń ludzie, kiedy serca spiekło
Nieustanne cierpienie. Życie im uciekło
By pozostali wolni. Ty zaś, jak miernota
Akademicki błazen. Tobie się upiekło
W zamian za przyzwolenie na doczesne piekło
Francisco José de Goya y Lucientes, Nie wiadomo za co,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Wielkie stwory jedzą mniejsze
Pełne są od strawy brzuchy
Wymiotuje ten, kto kruchy
Nie robią tego silniejsze
Te słabsze pragną otuchy
Potwory też są wrażliwe
Gdyby nie były tak chciwe
Łakome aż po okruchy
Powinny czuć się szczęśliwe
Żywią się płodem ludzkości
Wielu im tego zazdrości
Choć żarcie nie jest zjadliwe
Niejeden potwór dziś pości
Przez hipokrytów ma mdłości
Francisco José de Goya y Lucientes, Dumny potwór!, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Stryczka życie niewarte, jeśli sznur za długi
Bo dosięgniesz nogami do trwałego gruntu
Albo zerwie się lina, wroga wobec buntu
Lecz – jak by rzec – zbyt ciężkie były jej usługi
Drzewa stryczek nic niewart, nawet kłaka funtów
Gdy kat zacznie rozmyślać nad człowieczym losem
Lub płakać przed wisielca opróżnionym trzosem
Za który chciał odczopić win beczki bez szpuntu
Ziemi – czy godne drzewo? Nie rośnie pod skosem
Gałęzie są za wiotkie. Ugną się nad tobą
Czy dadzą ukojenie pełnym trupów grobom
Jeśli twe nagie stopy musną ranną rosę?
Wojna nie dba o jakość! Byłaby ozdobą
Gdyby nie zła rutyna i związek z żałobą
Francisco José de Goya y Lucientes, Ani to, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Gdy pod twoim ciężarem mechanizm pnie linę
Pociągając za szyję na przekór podpórce
Przechylasz się, przechylasz, jakbyś stał na górce
By zaraz fikołkować i stoczyć w dolinę
Dziwna to szubienica. Lekceważy Stwórcę
Każąc Mu czekać dłużej – nie ma tutaj kata
A w zamian urządzenie śmierć z ofiarą swata
Dalekie od perfekcji – zapętla los w szpulce
Kiwasz się na krawędzi. Wokół wieś bogata
Ludzie cenią emocje, kiedy są szokowe
Proboszcz krzyczy z ambony, że takie coś zdrowe
Cóż... Stryczek coraz mocniej twą szyję oplata
Wszystko do spuentowania już prawie gotowe
Lecz ty się nie poddajesz... Chcesz ratować głowę?
Francisco José de Goya y Lucientes, Ciężki jest ten krok!,
pomiędzy latami 1810-1820

36

*******
Zapach strachu, spocony, nie przebiera w środkach
Skraca każdy życiorys do kartki papieru
Morduje w dzień i w nocy. Przeżywa niewielu
W schowkach pod domostwami, w norach i opłotkach
Głód stawia sens istnienia na karnym apelu
Schwytani nie dożyją godnej odpowiedzi
Na temat ich zagłady wśród śmiechu gawiedzi
Prześwietnej roli głupców i zza kulis kleru
Zło nieźle sobie radzi z tym, co w ludziach siedzi
Używa propagandy i dobrego prawa
By zebrać od naiwnych pochwały i brawa
Stawia na podium terror, gdy o szczęściu bredzi
Życie szybko przegrywa. Nazbyt jest kulawa
Nasza zdolność oceny, czy prawda jest krwawa
Francisco José de Goya y Lucientes, Zasłużył na to, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Założyłeś rodzinę. Twoje śliczne dzieci
Dawały samą radość. Co tam drobne troski...
Wszystkie miały mięciutkie, falujące włoski
Uwielbiały się bawić i wokoło śmiecić
Zbudowałeś domostwo. Okna miały szproski
W dziecięcych pokoikach, sypialni, salonie
A w przydomowej szklarni i na twym balkonie
Rosły przeróżne kwiaty. W kurniku zaś nioski
Zasadziłeś też drzewa. Dęby i jabłonie
Spędzałeś w sadzie sjesty, zrywałeś owoce
Pokochałeś spacery w wieczory i noce
Co rano świeżą różę dawałeś swej żonie
Wszystko to zmiotła wojna i krwawe jej moce
Jak zapomnieć? Jak odżyć? Serce tak łomocze
Francisco José de Goya y Lucientes, Zniszczenia wojenne, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Czy oni jeszcze żyją? Zmieceni konnicą
Nie zdołali wyznaczyć z meldunkiem pogońca
Ciała zdają się ruszać pod promieniem słońca
W oddali chmury grożą ciężką nawałnicą
To nigdy się nie skończy, bo to nie ma końca
Zabijanie jest rosą na piaszczystych drogach
Przemierzanych codziennie konno i w ostrogach
Lub pieszo, z tobołami, gdy zginął obrońca
Co poczną narzeczone? Przyjdzie im u wroga
Teraz szukać mężczyzny, by się z nim położyć
W osieroconych domach. – Serce mi się sroży
Na tę niesprawiedliwość. Trwoga! Wielka trwoga!
Zasadzili winnice, a w nich owoc boży
Nie im przyjdzie go zebrać, gdy się zacznie płożyć
Francisco José de Goya y Lucientes, Żniwo śmierci, pomiędzy
latami 1810-1820
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******
Ile ludzkiego życia leży na klepisku!
Ciała pełne miłości trafione kulami
Czerwień wycieka z sitek pomiędzy warstwami
Stos trupów ledwo dyszy – zgrzyta piaskiem w pysku
Ptaki z trwogi uciekły. Są już za lasami
Są za górami, w bajkach o świecie bez wojny
W którym nie ma przemocy, a władca jest hojny
Obdarza nas gościną, wolnością, darami
Kto poznał to królestwo? A kto niespokojny
Drżący na myśl o wstydzie, bólu i konaniu
Tak mocno obecnymi w ostatnim przesłaniu
Gdy do naszego domu załomocze zbrojny?
Zatrzymaj się, gdzie pędzisz! Czy w nowym wydaniu
Bajki uwzględnią prawdę o tym śmierciobraniu?
Francisco José de Goya y Lucientes, Jeszcze gorzej, pomiędzy
latami 1810-1820
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*******
Rozmowa ze zmarłymi, to cichy monolog
W którym partie dialogu zmieniają wciąż barwę
Jak kokon, kiedy goszcząc w swoim wnętrzu larwę
Strzeże jej przed przestrzenią. Dopieszcza tym prolog
Oni leżą w nieładzie. Wypełniają wyrwę
Którą rozumna ziemia rozwarła szeroko
Obejmując poległych serdecznie, głęboko
Bez wskazywania palcem na tchórza i kurwę
Mów z każdym, bez różnicy. Nie są zbyt daleko
Pełno ich wokół ciebie. Wdrap się na wzniesienie
Zrób to przed epilogiem. Gdy znajdziesz złocienie
Nie czekaj z głośną skargą- milczek tu kaleką
Mów do samego nieba! Krzycz na zatracenie
Nawet, gdybyś się miotał sam jeden na scenie
Francisco José de Goya y Lucientes, Pogrzebać ich i milczeć,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Po to się urodziłeś, by uznać pełnię zła!
Pomyśl o tym krytycznie. Wiem, że obrzydzenie
Wzbiera w tobie, hamuje, dławi zestawienie
Nagich faktów z mitami. Na szczęście walka trwa!
Jeśli będziesz się wzbraniał – zostanie wspomnienie
Wolności i pokoju. Bo zło zatriumfuje
Będzie go wokół pełno, szybko zdominuje
Nasz los, etos radości. Zmieni świat w więzienie
Skończy się racjonalizm. Chętnych nie brakuje
Do kontroli twych myśli. Do tych przeinaczeń
W których kłamstwa nabiorą wprost zabójczych znaczeń
Korona słów upadnie, gdy zło je zatruje
Późno na powstrzymanie tak wielu wypaczeń
Nam wciąż chodzi o życie wolne od mataczeń
Francisco José de Goya y Lucientes, Po co się urodziłeś, pomiędzy
latami 1810-1820

42

*******
Kocie łby trudziły koła
Dwukółka wiozła straconych
Bitych, gwałconych, głodzonych
Kto byłby zliczyć to zdołał?
Wśród biernych, w nicość wpatrzonych
Kobiecych, młodzieńczych twarzy
Pod plastrem krwawych bandaży
Szukali ozdób złoconych
Żołdacy... Co się nadarzy
A, że lubili dziewczęta
Dla których cnota - rzecz święta
Robili, o czym kto marzył
Gdy zwłoki poczną wojęta
Zemszczą się srogo szczenięta
Francisco José de Goya y Lucientes, Ładunek dla cmentarza,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Czy cmentarz nie jest po to, by pokontemplować
Usiąść w schludnej alejce, wspominać śmiertelnych
Przy rodzinnym grobowcu? By pomijać miernych
I na karkach olbrzymów swą przyszłość budować?

********
Kto bije się o równość, od równości ginie...
Nie! To nieprawda! Żyje, kto kocha nad życie
Ryzykował przez lata, atakował skrycie
Jutro wśród zwykłych ludzi z odwagi zasłynie

Lecz pamięć nie chce wskazać walecznych i biernych
Mędrców i hochsztaplerów - taka jest zuchwała!
Woli cerować przeszłość, żeby się wpisała
Najtrafniej w nowe trendy. Snem legend zbawiennych

Czy finał ten jest pewny? Taki znajdziesz w micie
Zasługa jest powszechna, jak ciepło słoneczne
Cóż - trafia do złodziei. Potępienie wieczne
Dla tych, co nie ukradli. Żal do świata. Picie

Coś zakłóca twój spokój! Ludzi grupka mała
W ciszy znosi tu trupy i wrzuca do dołu
Ciał jest jednak tak dużo, że szkoda mozołu
Usypali więc kopiec. Drży konstrukcja cała

Pozostaje im trwanie... Nie! To niedorzeczne
Czas nigdy nie jest jeden. Często bywa próbny
Dla każdego z osobna wstydliwy lub chlubny
Lecz prowadzi do celu! A czy są bezpieczne

Jęczą ranni, bezbronni, ofiary żywiołu
Wojennej zawieruchy. Trzeba im cokołu

Spory o sprawiedliwość? Zryw może być zgubny...
Nie kończy się śmiertelnie, gdy jest samolubny
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********
Jak żyć wśród hien cmentarnych, rzeźników, morderców
Dla których życie ludzkie zawsze jest w żałobie
Warte nie więcej, niźli denat ma na sobie
Ekstra ceniąc obuwie i pętle wisielców
Jak wyjść bez szwanku z rzezi? Jak ocalić głowie
Nie odbierając życia nikomu w potrzebie
Na miejscu krwawej łaźni, gdzie rannych się grzebie
Prawie martwych za życia, jeszcze żywych w grobie
Jak zachować szacunek do samego siebie
Obcując z upiorami, kiedy jaźń kaleka
Podobna jest do zwierza, szakala, gdy szczeka
Rozszarpując padlinę na ziemi i w niebie
Niech już wojna się skończy. Wszak rodzina czeka
Na powrót wszystkich bliskich. Na powrót człowieka
Francisco José de Goya y Lucientes, Korzystają z okazji, pomiędzy
latami 1810-1820
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Język jest chory

Francisco José de Goya y Lucientes, Manekin wypchany słomą,
pomiędzy latami 1810-1820
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*******
Nie kpij z minionej miłości
Ze szczęścia, jakie ci dała
Bo zawsze jest doskonała
Jeśli nie zmienisz jej w mdłości

*******
Ty wciąż jesteś mną, tuż obok
Czas zsypujesz tak cichutko
Bez wysiłku. I równiutko
A on co? – Spłaszcza się w dwubok

Nie raz Bóg słuchał, gdy łkała
Raniona ostrzem głupoty
Pokotem legły twe cnoty
Skarżyłeś się, że nietrwała

Wiem, że chcesz być tutaj krótko
Znajdę więc wsparcie w kobiecie
Bóg ją stworzył, by w sekrecie
Podpływała na brzeg łódką

Wyzwałeś ją od miernoty
Choć była wielka, jak serce
Przyszło jej żyć w poniewierce
Na złych językach hołoty

Stawała stopą w zaświecie
Umierała. Powracała
Ślad na piasku zabarwiała
Drobny. Żywy. By w palecie

Być może Bóg jest w rozterce
Po tak nieludzkiej fuszerce

Barw wszelakich kropka mała
Mogła stać się doskonała
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*******
Wieczór rozpiętym warkoczem
Przykuwa uwagę tłumów
Łaskocze racje rozumu
Ja się dziś też zauroczę
Światło jak prążki kostiumu
Błyszczy na krągłej arenie
Baletmistrz bieży po scenie
Wzdłuż kosmicznego poszumu
Czaruje liryczne tchnienie
I ludzie patrzą na dziwy
Niejeden chłonie, szczęśliwy
Sztuka jest dlań wybawieniem
A rozum? Tak osobliwy
Że na poezję wrażliwy
Francisco José de Goya y Lucientes, Szaleństwo odpowiednie,
pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Porwałaś! Jak klacz ogiera
Wodzisz mnie za nos swą wonią
Czekasz? Niech cię więc dogonią
Wodne ptaki. Rzeka wzbiera
Lśniące pstrągi nurtu bronią
Przed zachłannym rozlewiskiem
Orzeł kreśli kręgi piskiem
Ponad ażurową tonią
Nie powinnaś iść urwiskiem
Deszcze naruszyły zbocza
Przytrzymam rąbek warkocza
Pachniesz! A włosy są śliskie
Spójrz, tu tak zieleń urocza
Pochłania wilgoć roztocza
Francisco José de Goya y Lucientes, Niech kto inny ujarzmia kobietę i źrebaka.
Koń porywacz, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Gdy ciało jest zniewolone
Czy umysł może być wolny?
Twoja natura – kwiat polny
Kielicha dno zapylone

*******
Nie umiem na ciebie czekać
Męczą mnie setki domysłów
Odchodzę od wszystkich zmysłów
Nie chcę się skarżyć, narzekać

Instynkt nie czeka. Swawolny
Kruszy zakazy i cnoty
Tutaj nie chodzi o psoty
Twój wybór nie jest dowolny

Znajduję tysiąc pomysłów
Jak można skrócić męczarnie
Planuję wszystko bezkarnie
Z niejasnych marzeń i półsłów

Pokochasz pełnię brzydoty
Zmysłami złowisz sekrety
Widząc wyłącznie zalety
Samczej, bezmyślnej miernoty

Wzlatuję ponad latarnie
Szybuję za góry, morza
Tam lecę, gdzie świeci zorza
Opadam w nadrzeczne darnie

To jest istota kobiety?
I miejsce dla mej podniety...

Ty jesteś tu, czysta, Boża
Wyławiasz dłońmi węgorza
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*******
Jestem ze światła i wody
Długo wpatruję się w glinę
Z której Bóg stworzył dziewczynę
Mnie dodał w formie nagrody

*******
Nie chcę być dla niej ciężarem
Zmuszonym dzielić humory
Panny wyzbytej pokory
Ogrzewać się takim żarem

Próbuję odkryć przyczynę
Dlaczego powstała z prochu
Zbuduję obraz ze szlochów
Przegonię smutek jaśminem

Wybiorę pokutne wory
Umartwię na znak protestu
Wyczekam od Boga gestu
Odgonię nim wszystkie zmory

Jej płacz nie bierze się z fochów
Kocha przyjaźnie, zabawę
Cielesność i mokrą trawę
Bażanci trzepot w popłochu

Wciąż nasłuchuję szelestu
Jej aksamitnej sukienki
Ile bym oddał za wdzięki
Pod dzikim krzewem agrestu

Gdy dłońmi muska murawę
Dostrzega w rosie mą zjawę

Zbieram owoce do ręki
Układam do słów piosenki

51

*******
Świat nie poskąpił ci twarzy
W bruzdy zdobionej mimicznie
Która – gdy zechcesz – lirycznie
Urokiem swym cię obdarzy
Lecz jeśli wyjdzie tragicznie
Bo wszystko skończy się klapą
Możesz spróbować z atrapą
Przynajmniej będzie komicznie
Warto podeprzeć więc mapą
Własne spotkania pod lasem
Byś dotarł drogą przed czasem
Był tam bywalcem, nie gapą
Kieruj się zawsze kompasem
Zamiast los kusić kutasem
Francisco José de Goya y Lucientes, Waży więcej niż martwy
osioł. Szaleństwo kobiece, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Powody do nie-istnienia
Zrodziły się w mych ramionach
Stanąłem przy cudzych żonach
Czułem je poprzez wspomnienia

*******
Solidarność twa w złej wierze
Kradnie zdrowie i sumienie
Wędrują za tobą cienie
Cnót, które dałeś w ofierze

Pod starodrzewem. Ich łona
Wciąż Boże byłem tak młody
Nie chciałeś wydać mi zgody
Na chucie. Mocy szalona!

Co masz w zamian? Wstyd, cierpienie
Bo ofiara nie przeżyje
Połamałeś na niej kije
Tak skuteczne było lżenie

Oparłem się o cień kłody
Deszcz z liści kapał do serca
W kałuży błyszczał probierca
Znawca salonów i mody

Ty słowa zmieniałeś w żmije
A Bóg myślał już o lekach
Wciąż nieczynna jest apteka
Dylematu Bóg nie kryje

Konary w żywych kobiercach
Zabić chciał we mnie szyderca

Czy dolewać kotu mleka
Gdy miast miauczeć – wrogo szczeka?
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*******
Słowo zmienne tak, jak ciało
Czy to żywe, czy nieżywe
Puste w środku lub treściwe
Jeśli w duszy mu zagrało
A to moje? Jest płochliwe
Przesiaduje w swym kąciku
I pilnuje pantałyku
Na zaczepki nadwrażliwe
Tak... Bywało na odwyku
Bóg zaplatał dźwięk na krtani
Żeby ciosy szły do bani
Lecz zostało przy nawyku
Wciąż, gdy cudze moje zrani
Bez pardonu sięga żgani
Francisco José de Goya y Lucientes, Kto cię nie lubi, nawet w żartach
mówi źle o tobie. Lojalność, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Zadziwiony światem zwierząt
Prezentujesz wszem oznaki
Kiedy także inne ssaki
Uprawiają głodne nierząd
Wypruwają słabszym flaki
Zjadają wyrwane serca
Czy wśród zwierząt jest morderca?
Co najwyżej są bydlaki
Lecz syty zwierz też uśmierca!
Gdy wół pobodzie człowieka
Już rzeźnik na wołu czeka
Jak na mordercę twój Stwórca
Że ssak wierzga – nie heureka
Co, gdy człowiek brata sieka?
Francisco José de Goya y Lucientes, Łatwiej goją się rany od noża
niż od złego języka. Namowy, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Czy trafiłaby do rzeźni
Kózka – gdyby nie skakała
No i nóżki nie złamała
Przez co się pan felczer zeźlił?
To, że skocznie tańcowała
Było bardzo niedorzeczne
Acz przepiękne, acz bajeczne
W tany poszła sala cała
Lecz odczucia były wsteczne
Zbyt prostacka taka koza
Gdzież jej miejsce? Nie u woza?
Toż podważa prawa wieczne
Miała śmiech zastąpić zgroza
Użyto na czas powroza
Francisco José de Goya y Lucientes, Bóg nas tak stworzył, że nie
możemy wyjść z podziwu. Szaleństwo wściekłe, pomiędzy latami
1815-1823
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*******
Jak mam jeść miąższ baobabu
Bez kłów potężnych – dwóch
ciosów Któż pozazdrości mi losu
Prócz romantyków i szkrabów
Nie akceptuję patosu
Gdy rwiesz publicznie sukmany
Bo teatr to zakłamany
Świat fałszywego toposu
Na nic ci z kości bałwany
Ich cena jest zbyt wysoka
Ze mną odejdzie epoka
Zostaną prochu tumany
Wyschnie haniebna zatoka
Wbrew słowom twego proroka
Francisco José de Goya y Lucientes, Szaleństwo zwierzęce,
pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Jeżeli chcesz coś zrozumieć
Patrz na człowieka z dystansem
Codziennie tracisz swą szansę
By więcej wiedzieć i umieć
Gdy go oceniasz awansem...
Lepiej poczekać cierpliwie
I spełnić życie uczciwiej
Dostrzec to, co jest niuansem
Co podstępnie, co złośliwie
Człowiek czyni na swej drodze
Kłamiąc pięknie, licząc srodze
Wyciągając rękę chciwie
Agresji dał mu Bóg wodze
Ja też w niej do dzisiaj brodzę
Francisco José de Goya y Lucientes, Kocie pazury i ubiór świętoszka.
Szaleństwo ogólne, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Nie widzi własnej ślepoty
Wytyka cudzą palcami
Chwali go wielu brawami
Uważa za wzorzec cnoty

*******
Nie zyskasz głowy myśląc, że to ktoś ją straci
By tobie było milej, byś wylał swe żale
Na chłodne ludzkie serca w słonecznym upale
Gdy przebili je ostrzem twoi słudzy – kaci

Chłostałby słabszych batami
Za ich moralną mieliznę
I podkorową dziczyznę
Rżnąłby im skórę pasami

Nie poszukuj w tym sensu, bo pobłądzisz trwale
Cóż! Ateizm podobny do wielu religii
Też wrzuca akty wiary i rozum do tygli
Miesza na sto sposobów, najczęściej niedbale

Hoduje w sobie wściekliznę
Powiewa pogardy wstęga
Fałszywa jest jego księga
Wciąż w ludzi wtłacza truciznę

Straceni w twym szaleństwie jeszcze nie ostygli
A już stawiasz pytania, które cię zmieniają
I zaczynasz dostrzegać, jak myśli klękają
Przed nieznaną potęgą, odległą od figli

Wzrasta głupoty potęga
Boże! On światłych już wprzęga

Pytań jest pełno wokół. Powieki ci drgają
Chcesz unieważnić wnioski, lecz wciąż się ostają
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*******
Czy nędza jest tworem Boga?
Gdy nocą ważymy złoto
Chełpiąc się znaczącą cnotą
Bogactwu dokucza trwoga
O świcie dwa grosze w błoto
Rzucamy wyniosłym gestem
Pod dobroczynnym pretekstem
Kościelnym babom, dewotom
Niech cieszą się pańskim chełstem
Do raju stąd niedaleko
Tam dostaną miód i mleko
Już unoszą się nad miastem
Łza kręci się pod powieką
Bo raj pachnie hipoteką!
Francisco José de Goya y Lucientes, Nie polecają się Bogu, ani diabłu.
Szaleństwo oczywiste, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Gdy człowiek zna zagrożenie
Lecz honor zmusza do walki
Stosując zużyte kalki
Wystarczy jedno spojrzenie
By poznać wskazania szalki
I cenę swego przetrwania
Walka jest nie do wygrania
Już opuszczono woalki
Wstyd nie wykonać zadania
A jesteś przecież tak kruchy
Samotny i bez otuchy
Jakże szlachetność jest tania!
Strach zablokował ci ruchy
Bóg doda chwilkę dla skruchy
Francisco José de Goya y Lucientes, Szaleństwo nędzy, pomiędzy
latami 1815-1823
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*******
To wstyd naśmiewać się z losu
Chowając twarze za maski
Na nic tu gromkie oklaski
I miedź wrzucana do trzosu
Ludzie wpadają w potrzaski
Nie zawsze głupio, bezmyślnie
Czasem chwytani umyślnie
Bo chciwi są zbyt na łaski
Cóż aktor? Stroi się zmyślnie
Miast wzbudzać litość i trwogę
Przywdziewa czerwoną togę
Błaznując, aż bunt w nas pryśnie
Powietrza nabrać nie mogę
Teatr ten zaraz przemogę
Francisco José de Goya y Lucientes, Ze strachu nie trać honoru.
Szaleństwo strachu, pomiędzy latami 1815-1823
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*******
Kiedy publicznie mnie karcisz
Gniew obezwładnia i niszczy
Zostawia krajobraz zgliszczy
I nie jesteśmy nic warci
Zadry podobne do pryszczy
Rozsiane po całym świecie
Szeptane w mieście, w powiecie
Przekupka już nimi pyszczy
Boże! Jak zgubne zamiecie!
Podmuch głupoty, przekory
Zamienia bliskich w potwory
Gotowe zagryźć w odwecie
Za to, że język jest chory
Za zawiedzione amory
Francisco José de Goya y Lucientes, Zła żona ma zawsze coś do powiedzenia.
Szaleństwo małżeńskie, pomiędzy latami 1815-1823

63

Wystąpią z brzegów powody

Francisco José de Goya y Lucientes, Szczudła, pomiędzy
latami 1791-1792
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*******
Do końca wszystko zrozumieć
Czy tylko zadać pytanie
Po którym nic nie zostanie
Takie, jak przedtem? I umieć

*******
Coś niosło nas tak daleko!
Wierzyłem, że moc to twoja
Chciałaś doświadczyć wolności
Za górą, lasem, nad rzeką

Rozwiesić ponad przesłaniem
Bajeczne, dawne mgławice
Podobne do grona kiści
Ulotne tak malowanie

Na brzegu leżała zbroja
Skryta za rdzawym nalotem
Żmija oplotła się błotem
Pilnując rynsztunku woja

A ziemskiej oddać muzyce
Bajania pszczelego roju
Oprzeć o frazę oboju
By były milsze liryce

A człowiek opływał złotem
Stał nagi w rzecznym żywiole
Oznaczał dłońmi półkole
By ptak nurkował z furkotem

I umieć przetrwać w spokoju
Gdy czernią zwiastuny boju

Mieliśmy oczy sokole
Pstrąg srebrny kusił na dole
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*******
Wpiszę cię w strofy poezji
Zostań podmiotem lirycznym
Czystym, niewinnym, etycznym
Z pikantnym wcięciem dla frezji
Miłym oku, artystycznym
W przewiewnej koszuli nocnej
Ona jest z zorzy północnej
A ty jej łukiem sferycznym
Napijesz się? Słabej... mocnej?
Ja ciebie nie adoruję
Kiedy już jesteś, to czuję
Jak bardzo bywam samotny
Po niebie kot paraduje
Nie wiem, czy go sportretuję

Francisco José de Goya y Lucientes, Oni latali, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Głuchota niedługo spadnie
Na cały rodzaj człowieczy
Jeżeli krzyk nie wyleczy
Tych, którym słyszeć przypadnie
Cisza złowroga skaleczy
Najstarszą pieśń o miłości
I nikt już w nas nie zagości
Budząc nadzieję wszechrzeczy
Gdy od słuchania masz mdłości
Spróbuj zawierzyć naturze
Jej miąższ - jak serce liryki
Jej rzeki, jak rybie ości
Nam przyszło wzniecić tę burzę!
Lecz któż my: mówcy czy stróże?

Francisco José de Goya y Lucientes, Nie uciekniesz, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Ślepy dotykam krawędzi
Wyczuwam dłońmi jej skargę
Bo kończy jakąś strukturę
A nie wie, dokąd świat pędzi

*******
Czy umiesz zbierać poziomki
Najdelikatniej, starannie
One są aż za niewinne
Ziemskie to, rajskie ich łąki?

Wspinam się po niej na górę
Choć nic nie mogę zobaczyć
Codziennie rzucam rozpaczy
Wyzwanie. Wącham purpurę

Planujesz wszystkie dać pannie
Tak dużo, jak gwiazd na niebie
Żeby pieściły w potrzebie
Łaknienie tuż przy fontannie

Jej zapach musi coś znaczyć
On zmienia się, jak me myśli
Byłby na jawie się przyśnił...
Po co? Czy chce mnie osaczyć?

Ich smak chesz tylko dla siebie
Utknie ci zaraz na dłoni
I słońce łąk nie odsłoni
Ugór je szybko pogrzebie

Już za ten kolor zawiśli
Ci, co go chcieli uściślić

Dlaczego miłość swą chronisz
Ściskając w garściach? Łzy roni
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*******
Żonkile w szklanym wazonie
Choć piękne - zostały ścięte
A teraz z wody wyjęte
Szybko przypomną o zgonie

*******
Miłość wymaga poezji
Jak orle pisklę swej matki
By niosła je na rogatki
Świata lotkami finezji

Jabłka w twym sadzie poczęte
Zajęły pękatą misę
Pszczoła porusza w nich ciszę
Czując pachnącą przynętę

Bliskość - przywilej to rzadki
Dosięgnąć krańców przestworzy
Bo one niby bez końca
Pełne są boskiej zagadki

Kobieta? Ją też opiszę
Bo jest jak kwiaty w ogrodach
Owocem w najświętszych gajach
Nuci ci pieśń. Wciąż ją słyszę

Brak pieśni cię upokorzy
Serce twe jest już bezbronne
Jadą zaprzęgi stukonne
By zgładzić, gdy się ukorzysz

Śpiewa o smutku, przeszkodach
Chce kochać. Życia tak szkoda

Dostrzegasz dźwięki powonne?
Twoje atuty koronne
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*******
Miłość do ciebie... Szaleństwo!
Wyrywa ze mnie wnętrzności
To koszmar zamiast radości
Śmiertelny nałóg. Przekleństwo
Po co tak pragnę bliskości?
Jest tylko kłodą u nogi
Nie widzę końca męczarni
Ciągle od tego mam mdłości
Lecz boje się pustej drogi
Nie chcę, byś z innym uciekła
Bez ciebie trafię do piekła
I wyrok dadzą mi srogi
Nie wiem, co ty byś mi rzekła
Gdyby cię żądza urzekła

Francisco José de Goya y Lucientes, Skończyło się, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Twe ciało może być rzeczą
Kroczem i rodną macicą
Nie pudruj się! Niech twe lico
Wraz z miną handel zniweczą
Choć jesteś piękną dziewicą
Anielskie porzuć sukienki
Szmatami przykryj twe wdzięki
Handlarze cię nie zaszczycą
Nie smuć się. Słuchaj piosenki
O chłopcu, jego miłości
On kocha duszę. I gości
Sny opuszczonych, tęskniących
W marzeniach tyle radości
Realny świat bez godności

Francisco José de Goya y Lucientes, Czy nikt nie może
nas uwolnić?, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Odstawanie od normy w świecie konformizmu
Jest jak rzucenie w błoto największych wartości
Jak podrażnienie gardła przez zdradzieckie ości
Liść figowy na fraku w imię krytycyzmu

*******
Jeśli nie znasz historii, to jesteś skazany
Na bierne powielanie. Lecz, gdy znasz ją nieźle
Wybierasz, co powtórzyć, by nie być, jak koźlę
Oddanym na ofiarę, przez władcę odgrzanym

A jaka jest ta norma? Już dostajesz mdłości
Wszechświat spada na głowę! Kosmos hipokryzji
Wypełnia ludzkie życie. Pełno w nim dionizji
Profanacji i pychy. W wyszynku brać pości

Oskarżonym o czyny ogłoszone zwięźle
A chociaż wymyślone - prawdziwie możliwe
W świecie manipulacji, gdzie wręcz niegodziwe
Jest krytyczne myślenie i uczciwy wniosek

Władze żyją z donosów, kontroli, decyzji
W polityce, w biznesie. Nikt nic nie buduje
Za to łapówki krążą... Jak? Z rączki do rączki
Nie próbuj protestować - zgładzą cię na wizji

Ucz się zatem o władzy, bo to zwierzę mściwe
Potrafi zamordować miliony w afekcie
Dopatrując się winy w zbiorowym defekcie
Potocznych komentarzy, gdy są ciut złośliwe

Policja polityczna znów cię obserwuje
Wie więcej od poety. To ci nie smakuje

Pomyśl o takim stworze, jak o czczym insekcie
Zadbaj, żeby nie wrócił po twojej korekcie
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*******
Niebo gwiaździste nad nami
Cieszmy się życiem za życia
Tak wiele wciąż do odkrycia
Pomiędzy jawą a snami
Ustalmy priorytet bycia
Bez dyktatury moralnej
To są zakazy – trywialne...
Nie chcemy nic bez pokrycia
Lepsze porządki astralne
Kobiety rzucą dziś kośćmi
Kosmos upiększą pomadką
Zadba o wróżby witalne
Etyka nie będzie swatką
Gdy wszechświat jest wciąż zagadką

Francisco José de Goya y Lucientes, Pójdziemy, jak
zaświta, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Gdy głupiec z głupcem boleją
Nad powszechnością miernoty
Czy miejsce znajdzie się po tym
Dla mądrych, co głupstw nie sieją?
Mądry w mig dostrzegł kłopoty
Sprawnie je mierzył, oceniał
Wyniki z metodą zmieniał
Chcąc poznać słowa idioty
Miernota słysząc to - zsiniał
Trafiło wprost w jego dumę
Bo wcale nie był tak głupi
I troszkę prawdy zrozumiał
Czy morał z tego ktoś kupi?
Głupiec na mądrym się skupi

Francisco José de Goya y Lucientes, Spójrz, jacy oni są
uroczyści!, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Gdy mistrz wchodzi na katedrę
Słychać drżenie pajęczyny
Ciężkiej od adrenaliny
Spadającej na efedrę
Ekscytują się dziewczyny
Chłopcy tracą po połowie
Bo profesor ponad zdrowie
Kocha dusze i maliny
Wiele z nich przeszyje mrowie
Przez piersi aż do podbrzusza
A wszystko przez elokwencję
Erotyzm! Ile go w słowie...
Czy studentki wykład wzrusza
Z Isagoga Porfiriusza?

Francisco José de Goya y Lucientes, Piękny nauczyciel, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Czy człowiek jest złotousty
Dzięki peruce i todze
Gdy stoi na chwiejnej nodze
Świadom werbalnej rozpusty
A może starczy przy drodze
Klepać przechodniom pacierze
Zapewniać, że w dobrej wierze
Zachwalać im życie w trwodze
Więc jak dopomóc karierze
Na jaki temat przemawiać
By się w wywodzie nie zgubić
I nie paść jak łowne zwierzę?
Słowa wciąż musisz odnawiać
Jedne drugimi zabawiać

Francisco José de Goya y Lucientes, Co za złoty
dziób!, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
To, co robisz na pokaz niechaj będzie dobre
By ludzie cię czytali, ci wielcy, ci mali
Źle rób tylko z ukrycia lub tak, że wypali
Pamięć świadków na zawsze. Twe czyny niechrobre

*******
To nie małpa i nie osła
Na blejtramie dziś maluje
A choć wiemy, że błaznuje
Sztuka musi być doniosła

Ujdą wszystkie bez kary. Ich sprawca na gali
Zabłyśnie cudzym wierszem, odbierze pochwały
Wzniesie toast za władzę. Pójdzie w pryncypały
Żeby w końcu i jego koledzy się bali

Gdy sam sędzia coś planuje
Malarz w wielkim jest kłopocie
Narażenie się idiocie
Oskarżeniem wnet skutkuje

Służalstwo podsumujesz piękną sumką w banku
Będziesz mógł za nią pisać jeszcze słodsze hymny
Sam jednak trzymaj dystans. Masz pozostać zimny
Wobec cynizmu, fałszu. I zbrodni. Morały

Więc dogadza tej niecnocie
Nadskakuje z prawa, z lewa
Wie, że sędzia nie zna prawa
Że za wyrok bierze krocie

Odłóż na jesień życia, gdy związek intymny
Z nieznanym przyszłym światem jest z natury inny

Wielkiej sławy się spodziewa
Pozując. Acz nie potrzeba
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*******
Jesteście dzisiaj bogami
Ty. I ty. I cała masa
Od bogacza do golasa
Na jawie - nie między snami
Dla chudego i grubasa
Nadeszła dobra nowina
Równość pomiędzy równymi
Wliczając nawet głuptasa
Wolni są chłopak, dziewczyna
Wrażliwi inteligencją
Kreacji świętą esencją
Bo od niej świat się zaczyna
Ale jest naszą intencją
By życie objąć licencją

Francisco José de Goya y Lucientes, Ni mniej,
ni więcej, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Siedzieć na karku narodu
Ludzi poganiać ostrogą
By szli wskazaną im drogą
Od wschodu aż do zachodu
Zgromadzić tych, co pomogą
Młodą dziewicę dla chuci
Dewotkę, co wzrok odwróci
Od prawa z regułą srogą
To nic, że miłość się kłóci
Ze świętym ślubem czystości
Cielesność daje radości
O których milczy instrukcja
Spowiadać. Dusza niech pości
Lecz ciału dać przyjemności

Francisco José de Goya y Lucientes, Ci, którzy
nie mogą, pomiędzy latami 1797-1799

79

*******
Odsłoniłaś już wszystko, co leży na sercu
Szczerze, bez zająknięcia, jakby na spowiedzi
Gdy dusza karci ciało, i ono się biedzi!
Przede wszystkim marzenia o ślubnym kobiercu

*******
Zabawa kosztem człowieka
Daje bajeczną przewagę
Gdy kładziesz rozum na wagę
Skala twój status orzeka

A twój miły nie może. Na probostwie siedzi
Co ludzie będą szeptać, kiedy już urodzisz
Dziecko pięknej miłości kościelno-cielesnej
Czy wierni je uznają, przytulą sąsiedzi?

Ja jednak widzę nadwagę
O której milczysz uparcie
Masz już widoczne zaparcie
Skupiasz na sobie uwagę

Nie licz na zrozumienie. Służka się nie zgodzi
Milczeć o twym romansie. Chyba, że masz złoto
Zapłacisz za dyskrecję. Szczerość jest głupotą
Akt takiej desperacji tylko ci zaszkodzi

Rozmiary zwiększają tarcie
A ty masz bardzo złe wzdęcie
Z fałszem, pogardą, nadęciem
Pogłębiasz dezintegrację

Nie ufaj nawet sobie. Oddałaś się psotom
Teraz syn będzie zmiatał ogonem dewotom

Twój umysł rodzi zawzięcie
Niepokalane poczęcie
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*******
Gdy miasto stoi na cnocie
I wszyscy o imię dbają
Podrostki kwiatki wąchają
Gdzież myśleć mogą o psocie
Wszak zgodnie nie dosypiają
Stale pilnując porządków
Zwłaszcza lustrując alkowy
Dzielnie się służby trzymają
Niekiedy słychać obmowy
Bo tu kabotyn cię spotka
Tam głos zabierze bigotka
Że tyją panny i wdowy
Co robić, gdy to nie plotka?
Dom schadzek! Rada przesłodka

Francisco José de Goya y Lucientes, Gdzie idziesz,
mamuśka?, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Wybiera cię kobieta i nigdy odwrotnie
Chyba, że bierzesz siłą to, co nie jest twoje
Bo opacznie rozumiesz sercowe podboje
Lub za rzecz masz niewiastę. Ubogiś sromotnie!

*******
Gdy matka kosztem córki czeka na zaloty
Strojąc się pięknie w piórka wiele godzin dziennie
Co masz nadzieję znaleźć - szukasz nadaremnie
Składając im wizytę będziesz pieścił... cnoty

Mężczyźni są dodatkiem. Wymyślają zbroje
Zakazy, konfesjonał, samcze przywileje
Licząc na pobłażliwość, kiedy kogut pieje
A jeżeli się zbłaźnią – uciekają w stroje

Bo matka nie pozwoli troszczyć się zamiennie
Raz o nią, raz o córkę. Świadoma starości
Uzna, że lepiej będzie, gdy młodość popości
Więc cały wieczór spędzisz bezpłodnie, niecnoto!

Płacą grube pieniądze, by odwrócić dzieje
Kurwom i ladacznicom, lecz one nie skore
Do utraty dochodów. Żerują na trutniach
Schlebiając im cynicznie. Egoizm drożeje

Chyba, że znasz amanta, co nie ma litości
Weźmie od ciebie pensję i rozkocha matkę
A za dopłatą nawet przerobi ją w swatkę
By oddała alkowę prawdziwej miłości

Wstyd potem w domu, rozpacz... Ach! Ich członki chore!
Zebrali,co posiali. Tak widzisz swą rolę?

Wówczas zrób to, co trzeba. Ubierz matkę w babkę
No i pozbądź się gacha, wypowiedz mu gratkę
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*******
Nie wstydź się swoich rodziców
Choćby czekali jałmużny
Żebrak nie zawsze jest próżny
Wytrzymaj żarty kibiców
Bądź dla rodziny usłużny
Dała ci życie i siły
Pilnuj jej spraw do mogiły
Bo zawsze będziesz to dłużny
A gdybyś nie mógł być miły
Z powodu braku wdzięczności
Bądź dumny, że umiesz odejść
By twoje dni się spełniły
Lecz nie używaj wolności
Do patroszenia wnętrzności

Francisco José de Goya y Lucientes, Aż do śmierci, pomiędzy
latami 1797-1799

83

*******
Pamiętaj swoją rodzinę
Jej miłość, mądre porady
I ciągłą pomoc - zasady
Które zmieniają w dąb trzcinę
W niepamięć wszelkie puść zwady
One uczyły otwarcia
Nie wymagają wyparcia
Choć wrzeszczą doć, jak cykady
W wędrówce ręka znać czarcia
Nie raz ci poda truciznę
Wypluj ją szybko lub oswój
Ze złem nieludzkie są starcia
Gdy zabłądzisz na mieliznę
Do diabła odpraw łatwiznę

Francisco José de Goya y Lucientes, Rodowód, pomiędzy
latami 1797-1799

84

*******
Życie w niedoli - jak kamień
Wciśnięty między masywy
Chwyciły go górskie grzywy
Trzymają, każda za ramię
Oddech wypełnia wiatr siwy
Pomocnik skalnej szczeliny
Przynosi ziarna z doliny
Ptak ich nie ruszy, płochliwy
Wzrastają osty z niziny
Deszcz je tu smaga i chłody
Wbijają w kamień korzenie
Kruszą na drobne łupiny
Wielkie jest teraz ważenie...
Niedola to, czy sumienie?

Francisco José de Goya y Lucientes, Podmuch
wiatru, pomiędzy latami 1797-1799

85

*******
Każdy jest doskonały. Trudność siedzi w głowie
Niszcząc wszystko, co piękne, co dobre, co prawe
Bez względu na tynkturę, majątek, oprawę
W której przyszło utracić rozsądek i zdrowie
Myśli w czystej postaci nigdy nie są krwawe
Układają się w linie i lekko falują
Niekiedy z leitmotivem pętlą się, kołują
Przypominając patyk, obręcz - i zabawę
Obrazy, słowa pędzą, myśli je wchłaniają
Lecz gdy są zbyt pazerne, rodzi się poczwara
Grząska jak wysypisko. Potrzebna tu miara
By zrozumieć, gdzie ludzie doszczętnie się psują
Lecz miara, tak jak słowo jest myśli ofiarą
Trudność może pokonać tylko szczera wiara

Francisco José de Goya y Lucientes, Co może
zrobić krawiec!, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Faraon nadal płacze nad swym pierworodnym
Nad stratą niewolników i upadkiem państwa
Wciąż nie dowierza karom. I kłamstwom kapłaństwa
Nawet dzisiaj, gdy fikcje stały się czymś modnym

*******
Gdy cię religia przywraca
Ziemskiej i boskiej niewoli
Dewocja ulży niedoli
Pozwoli wyleczyć kaca

Nie jest głupi, by ufać, że powszechne draństwa
Te małe i najmniejsze, między rodzinami
Lub duże, z propagandą na równi z państwami
Mają jednego sprawcę - wielkiego winnego

Nie było żadnych kontroli
Byś mógł korzystać z wolności
Leniwie wygrzewać kości
Cieszyć swym życiem do woli

Co widzi? Same troski pomiędzy błaznami
Wojny lub straszne plagi, jak dawne, biblijne
I jeden naród w szczęściu, jego państwo pilne
Wiedza kwitnie tam złotem, pustynia ziołami

A dziś? Hierarchia godności
Jest długa, jak stąd na księżyc
By uszczknąć soli i chleba
Musisz się najpierw wypościć

Krząta się wokół prawdy, broni dzielnie, silne
To, co je atakuje bezduszne, omylne

Czyż łatwiej nie ma ameba
W wyprawie do ameb nieba?
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*******
Zakazy, które miłujesz
Sięgają ponad naturę
Rzecz zmienia swoją strukturę
Gdy jej dotykasz. I czujesz
Lecz jak ją czujesz... Zakazem?
Dlatego jest dziś tak inna
A twoja rozkosz niewinna
Zmieni się szybko w torturę
Dotykasz więc? Myśl to czynna?
Toż twa reguła surowa
Przyjemność jest tu niezdrowa...
Uniwersalna. Nie gminna
Miłość zakazów – baśniowa
Gmin za obrazkiem to chowa

Francisco José de Goya y Lucientes, Dewocja, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Czy jesteś szczerze wierzącym
Płacąc za modły biednemu
Miast porozmawiać samemu
I poznać skutek kojący

*******
Bogactwo karmi nas jadem
I jest najdroższą używką
Chłoniemy ją pod przykrywką
Wspólnego dobra. Przykładem

Potrzebny też bogatemu?
Biedak już z samej obawy
O stratę jałmużnej strawy
Pomodli się z tą intencją

Futra. Są tylko rozrywką
Zabawą oczu i dłoni
Od zwierza mają nas chronić...
Toż żywcem został obdarty

Nie dbając o twe zabawy
Długi, miłostki, intrygi...
Jak widzisz - szkoda fatygi
Nie wstrzymasz wokół obławy

Czy wiersz przed zbrodnią obroni?
Bogaci dawno straceni
Szaleństwem swym kaleczeni
W pałacach. Ot, hegemoni!

Przynajmniej wesprzyj podrygi
Podkościelnego dziadygi

A my - luksusem nęceni?
On pięknie się tylko mieni
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*******
Ta twoja sztuka dla sztuki
Pomija prawdę i ludzi!
Czyżeż nie sobą się trudzi
A ludzie dla niej nieuki?
Gdy koszmar dzieła cię zbudzi
Z artystycznego zesłania
Wczuj się w poranne krzątania
Ulicznych grajków i bardów
Masz w sobie zdolność słuchania
Wtapiania się w wartkie życie
Klaskania dziwom, choć tycie
Moknięcia w deszczu, płakania
Magiczna wolność! Nie gnicie
W czymś żywym pozornie - w micie

Francisco José de Goya y Lucientes, Jak oni
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*******
Nie śpij! Upiory czekają
A nie przegapią słabości
Człowiek zazwyczaj je gości
Gdy gwiazdy w błoto spadają
Niebne gwaranty wolności
Światła szlachetnych idei
Bez których dzień nie nastanie
Twą mądrość skryją ciemności
Słychać zegara tykanie
Ten czas dobiega już końca
Odsyłasz za gońcem gońca
Spóźnione więc me przesłanie
Czy widzisz? Czernieją słońca
Wygubisz nas aż po płońca!

Francisco José de Goya y Lucientes, Gdy rozum śpi,
budzą się upiory, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Natura dziwi głupca, choćby był mądralą
Swą złożoną prostotą! Ja wciąż nie pojmuję
Tych, co ze złem nie walczą. Coś ich inspiruje
Do ataków na ludzi, którzy z wielką wiarą
W wolność, równość, braterstwo – chcą ratować bliźnich
Przed zbrodnią ludobójstwa, gwałtem, poniżeniem
Niezasłużoną karą, torturą, więzieniem...
Krwawa ideologia zazwyczaj maskuje
Nienawiść i zbrodniczość. Stąd jej uwielbienie
W bezkrytycznych umizgach. Lecz jak to możliwe
Że totalitaryzmy są dziś sprawiedliwe
Propagując zagładę, pełne zniewolenie?
Czy umysły błądzących są aż tak leniwe
By krzywe brać za proste, a proste za krzywe?

Francisco José de Goya y Lucientes, Duże podmuchy, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Tylu jest ślepców na ziemi
Ile na niebie błyskotek
Dziwaczny ten kołowrotek
Bo ślepcy ci nie są niemi
Przeciwnie! Nawet podlotek
Wszystkie już zna odpowiedzi
Co gorsze - publicznie bredzi
Nie stroniąc od łgarstw i plotek
Każdy nad jednym się biedzi
Chociaż inaczej rozumie
Coś go do czegoś zaprzęga
I wciąż na karku mu siedzi
W sumienia niech wejdą strumień!
Lecz z nich niewielu to umie

Francisco José de Goya y Lucientes, Czego się nie
robi dla innych, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Twoja praca pana tuczy
Nic nie stoi na przeszkodzie
Byś o suchym chlebie, wodzie
Prawdy tej ciągle się uczył

*******
Tam ludzie umierają pośpiesznie chowani
Gdzie czas jest zagrożeniem dla jeszcze żyjących
Wokół mnóstwo postaci skulonych, broczących
Chcą odzyskać swe dusze – skradli je tyrani

Pan pomoże, bo to w modzie
Z gardła wyrwie ci jedzenie
By nie gryzło cię sumienie
Że nie jesteś z postem w zgodzie

Jak wędrować w zaświaty bez pieśni kojących
Gdy przedłuża istnienie forma lingwistyczna
Bo ciało obumarło? To postać klasyczna
Jego biologia, rozkład jak siły rzek rwących

A jeślibyś szedł na skargę
Sąd - to sługa tego pana
Twoja sprawa zaklepana
Śmierć już czeka lub więzienie

Których nie sposób wstrzymać bez wyrwania serca
Wyrzucenia wnętrzności do kosza na śmieci
Balsamowane ciało też wie, jak czas leci
Pomaga mu w tym rabuś i narośl etyczna

Nie milcz więc! Pracuj od rana
Nad etyką dla tyrana

Skradzione dusze leżą na stosie rupieci
Choć dzisiaj demokracja - żadna z nich nie wzleci
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*******
Jak umrzeć? Tyle przed nami
Toż nie jest na nic za późno
Choć głowa zwisa już luźno
I skóra martwa płatami
Byliśmy mądrości kuźnią
Wszystko tu – nasze traktaty
A w każdym dezyderaty
O pięknie nieśmiertelności
Przyjdzie nam strzelać z armaty
By młodzi je przeczytali
Wiemy, że będą się śmiali
Bo wiek ich krnąbrny, rogaty
Cóż... Byliśmy i my mali
Śmierć stała dalej niż w dali

Francisco José de Goya y Lucientes, I nadal są!, pomiędzy
latami 1797-1799
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*******
Poniżenie i hańba mogą być zaszczytne
Gdy sądy są fasadą, a wina fikcyjna
Oprawcy wykrzykują, że moc ich biblijna
Choć dowodów nie mają. Wszak te nieuchwytne
Terror dyktuje normy. Praktyka nagminna
Oskarżenia o psucie cnotliwej młodzieży
Bezbożność, brak pokory, szaleństwo duchowe
W fachu tym teokracja nadzwyczaj jest zwinna
Wymuszonym zeznaniom mądry nie uwierzy
Jego protest – proporzec zdeptanej ludzkości
Przyjdzie czas, że powszechnie nabierze wartości
I zapanuje w sercach najdalszych rubieży
Trzymaj więc głowę prosto. W tobie prawda gości
Jesteś pośród wybrańców i to ludzi złości

Francisco José de Goya y Lucientes, Tamte drobinki
kurzu, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Nie morduj dla słowa Boga
Ty Jego słów nie rozumiesz
Zaledwie intrygi knujesz
By w ludziach pęczniała trwoga
Przed tobą. I ciągle kłamiesz
Że stawiasz litość przed kary
Na śmierć zsyłając ofiary
Lecz prawdy w ludziach nie złamiesz
Przed Bogiem. Na nic żagary
Stryczek, baty aż do kości
Krzyczysz, że wolny masz wybór
Gdy niszczysz za akty wiary
Czyste zło nie zna litości
A bez niej nie ma wolności

Francisco José de Goya y Lucientes, Nie było żadnej
pomocy, pomiędzy latami 1797-1799
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*******
Spójrz! Nie ma wspólnej historii
Różnych jej wersji autorzy
Od nienawiści są chorzy
Nurzając naród swój w glorii

*******
Gdy jesteś zdrowy za długo
Martwią się chorzy o ciebie
Bo możeś w wielkiej potrzebie
Nie widzisz, że śmierć ci sługą

Dlatego dziejów aktorzy
Nieżywi są już za życia
Lub nieśmiertelni - z ukrycia
Wciąż rządzą. Nic ich nie zmorzy

Lekarz chce znaków na niebie
Wciąż nie wie, co ci dolega
Pytał go wczoraj kolega
Czy był na twoim pogrzebie

Tak wiele jest do wykrycia!
Lecz biegu zdarzeń nie zmienisz
Poznając prawdę. Natychmiast
Zażąda świat jej rozmycia

Będą cię odtąd oblegać
Notariusz, grabarz, kamieniarz
By orzec, czy już się zmieniasz
Gotowi przynieść otuchę

Co długo tyczy sumieni
Parzy języki. I pleni

Nic nie zaszkodził ci lekarz
Dlaczego przed nim uciekasz?
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*******
Zostały ci tylko grudki
Zwietrzałej ziemi z ojczyzny
Na środku serca masz blizny
Pamięć o grobach i smutki

*******
Tak! Poznaj siebie samego!
Zdobędziesz róg obfitości
Świat cały pęknie z zazdrości
Więc zrób to choćby dlatego!

Śmieją się z twojej siwizny
Miarkują, że chowasz złoto
Jesteś tu sam – osaczony
Przez kwiat zamożnej dulszczyzny

Doprowadź wszystkich do złości
Ludzie nie znoszą szczęściarzy
Acz zważ, że piwo tym warzysz
Ono przeniknie do kości

Idź na przydrożne zagony
Rozrzuć cmentarne pamiątki
Niech prochy padną na grządki!
Uwolnisz ból tak zraniony

To, co się wówczas wydarzy
Uprzedź stu picia lekcjami
By gardłem płyn i nerkami
Bez straty został przelany

Dostrzegą to polne prządki
Żywcem nawloką w swe wątki

Jeśli coś kryłeś latami
Stanie przed tobą. Ze łzami
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*******
Wszyscy poeci upadną
Zmiele ich siła milczenia
Proch będzie treścią zniszczenia
Grabieżcy słowa wsze skradną
Wydłubią sensy, znaczenia
By oczy nie mogły mościć
Uszy łowić radości
Serce zrozumieć natchnienia
Trud ludzkiej samotności
Zmienią na marsze, pochody
Wzywając do świętej zgody
Pod krochmalonym sztandarem
Wystąpią z brzegów powody
By ciosać na arkę kłody

Francisco José de Goya y Lucientes, Nikt nie zna
siebie samego, pomiędzy latami 1797-1799
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Francisco José de Goya y Lucientes
(wymienione dzieła i ich reprezentacje w formie utworów
fotograficznych znajdują się w domenie publicznej)
Ani to, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta,
miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 36, Madryt 1863
Aż do śmierci, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 55, Madryt, 1799
Barbarzyńcy!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, [w:] Okropności wojny, Rycina 38, Madryt
1863
Bo się zerwie lina, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 77, Madryt 1863
Bóg nas tak stworzył, że nie możemy wyjść z podziwu.
Szaleństwo wściekłe, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta,
akwatinta, sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 6, Madryt
1864/1877
Chłopcy bawiący się w żołnierzy, 1779, olej na płótnie, Museo
Nacional del Prado, Madryt

Ciężki jest ten krok!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 14, Madryt 1863
Ci, którzy nie mogą, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 42,
Madryt, 1799
Co może zrobić krawiec!, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina
52, Madryt, 1799
Coś z tego ma, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 40,
Madryt 1863
Co za odwaga!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 7, Madryt 1863)
Co za złoty dziób!, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 53,
Madryt, 1799
Czy można zrobić więcej?, pomiędzy latami 1810-1820,
akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 33, Madryt 1863
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Czego się nie robi dla innych, pomiędzy latami 1797-1799,
akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina
77, Madryt, 1799
Czy nikt nie może nas uwolnić?, pomiędzy latami 1797-1799,
akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina
75, Madryt, 1799
Dewocja, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 70, Madryt, 1799
Dumny potwór!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
sucha igła, rylec, [w:] Okropności wojny, Rycina 81, Madryt
1863
Dziwna pobożność!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, [w:] Okropności wojny, Rycina 66, Madryt 1863
Gdzie idziesz, mamuśka?, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 65,
Madryt, 1799
Gdy rozum śpi, budzą się upiory, pomiędzy latami 17971799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy,
Rycina 43, Madryt, 1799
I nadal są!, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 59, Madryt, 1799

I są jak dzikie bestie, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 5, Madryt 1863
I ta nie mniej, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 67, Madryt 1863)
Jak oni ją oskubują!, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina
21, Madryt, 1799
Jeszcze gorzej, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, miedzioryt, [w:] Okropności wojny, Rycina
22, Madryt 1863
Już nie ma czasu, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 19, Madryt 1863
Kocie pazury i ubiór świętoszka. Szaleństwo ogólne, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha
igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 9, Madryt 1864/1877
Korzystają z okazji, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 16, Madryt 1863
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Kto cię nie lubi, nawet w żartach mówi źle o tobie. Lojalność, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta,
sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 17, Madryt 1864/1877
Ładunek dla cmentarza, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 64, Madryt 1863
Łatwiej goją się rany od noża niż od złego języka. Namowy, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 16, Madryt
1864/1877
Miłosierdzie, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 27, Madryt 1863
Motłoch, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 28, Madryt 1863)
Następstwa, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, [w:]
Okropności wojny, Rycina 72, Madryt 1863
Nic. To się okaże, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 69, Madryt 1863

Nie chcą, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 9, Madryt 1863
Niech kto inny ujarzmia kobietę i źrebaka. Koń porywacz,
pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha
igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 10, Madryt 1864/1877
Nie było żadnej pomocy, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 24,
Madryt, 1799
Nie ma rady, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 15, Madryt 1863
Nie można na to patrzeć, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 26, Madryt 1863
Nie polecają się Bogu, ani diabłu. Szaleństwo oczywiste, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha igła,
[w:] Szaleństwa, Rycina 15, Madryt 1864/1877
Nie uciekniesz, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 72, Madryt,
1799
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Nie wiadomo za co, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 35, Madryt 1863
Niewidomy gitarzysta, 1778, olej na płótnie, Museo Nacional
del Prado, Madryt
Nie zdążyły, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, [w:] Okropności wojny, Rycina 52, Madryt 1863
Nikt nie zna siebie samego, pomiędzy latami 17971799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy,
Rycina 6, Madryt, 1799
Ni mniej, ni więcej, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 41, Madryt,
1799
Oni latali, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 61, Madryt, 1799
Piękny nauczyciel, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 68, Madryt,
1799
Po co się urodziłeś, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 12, Madryt 1863

Podmuch wiatru, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 69,
Madryt, 1799
Pogrzebać ich i milczeć, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności
wojny, Rycina 18, Madryt 1863
Pójdziemy, jak zaświta, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 71,
Madryt, 1799
Rodowód, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 57, Madryt,
1799
Skończyło się, pomiędzy latami 17971799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 66, Madryt, 1799
Słusznie czy niesłusznie?, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 2, Madryt 1863
Smutne przeczucie tego, co nastąpi, pomiędzy latami
1810-1820, akwaforta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 1 , Madryt 1863
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Spójrz, jacy oni są uroczyści!, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 63,
Madryt, 1799
Szaleństwo nędzy, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 11, Madryt 1864/
1877
Szaleństwo zwierzęce, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta,
akwatinta, sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 20, Madryt
1864/1877
Szczudła, pomiędzy latami 1791-1792, olej na płótnie, Museo
Nacional del Prado, Madryt
Tamte drobinki kurzu (Those specks of dust), pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:]
Kaprysy, Rycina 23, Madryt, 1799
Te także, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, miedzioryt,
sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 25, Madryt 1863
To jest najgorsze!, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
[w:] Okropności wojny, Rycina 74, Madryt 1863
To jest gorsze, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 37, Madryt
1863

To samo, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 3, Madryt 1863
Trzeci maja 1808, 1814, olej na płótnie, Museo Nacional
del Prado, Madryt
Waży więcej niż martwy osioł. Szaleństwo kobiece, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha
igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 1, Madryt 1864/1877
Widziałem to, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina
44 , Madryt 1863
Wielki wyczyn! Z trupami!, pomiędzy latami 1810-1820,
akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 39, Madryt 1863
Wszyscy spadną, pomiędzy latami 1797-1799, akwaforta, akwatinta, sucha igła i rylec [w:] Kaprysy, Rycina 19,
Madryt, 1799
Za co?, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, akwatinta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 32, Madryt 1863
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Zasłużył na to, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny, Rycina 29,
Madryt 1863
Ze strachu nie trać honoru. Szaleństwo strachu, pomiędzy
latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:]
Szaleństwa, Rycina 2, Madryt 1864/1877
Zła żona ma zawsze coś do powiedzenia. Szaleństwo
małżeńskie, pomiędzy latami 1815-1823, akwaforta, akwatinta, sucha igła, [w:] Szaleństwa, Rycina 7, Madryt 1864/
1877
Zniszczenia wojenne, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta, miedzioryt, sucha igła, [w:] Okropności wojny,
Rycina 30, Madryt 1863
Żniwo śmierci, pomiędzy latami 1810-1820, akwaforta,
akwatinta, [w:] Okropności wojny, Rycina 63, Madryt
1863

Francisco José de Goya y Lucientes, Niewidomy gitarzysta, 1778
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