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Dzięki życzliwości mieszkającej w Kownie
artystki Evy Pohlke mogłem wykorzystać
Jej twórczość w charakterze ilustracji do
zamieszonych w tym tomie wierszy - za co
składam Artystce gorące podziękowania.
Prezentowane tutaj prace malarskie
znacząco wzbogaciły książkę.
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Dedykacja

Książkę tę dedykuję sześciu milionom
Ofiar Holocaustu oraz wszystkim
Ocalałym.
Dedykuję ją również mojemu dziadkowi
Józefowi, prawnikowi, absolwentowi
Uniwersytetu Poznańskiego, więźniowi
nr 13520 w Auschwitz-Birkenau, ofierze
doświadczeń pseudomedycznych,
uczestnikowi Marszu Śmierci, więźniowi
innych obozów koncentracyjnych,
Ocalałemu.

Eva Pohlke, Bez tytułu
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LAMENTACJA 151

Część XVI

Reu

Przeklęta troska o przetrwanie
Nie byliśmy doskonale ufni
Wytrwali w bojaźni przed Bogiem
Czujni na słowo proroka
Woleliśmy prowadzić dzieci
Między ogniami Molecha
Wróżyć różdżką i czasem
Płynącym z zaświatów
Wieszczyć z dziwacznych zdarzeń
Toczonych mitami
Przeklęci ryć w wnętrznościach
Trupów zwierząt i ludzi
Pytać szamanów o życie
Astrologów o język gwiazd
Nie mogliśmy niczego z tym porównać
Bo przygnieceni upadkiem
Oddaliliśmy się od Boga
Zapomnieliśmy o cudach
Podważając własną doniosłość
Włożyliśmy ją pomiędzy bajki
Przeklęta łatwość z jaką człowiek
Odrzuca mądrość dla wytchnienia
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LAMENTACJA 152

LAMENTACJA 153

Przeklęta krew na mojej głowie
Usta nadal świadczą przeciwko mnie
Wywyższyłem ludzi ponad Boga
Choć człowiek jest tyle wart
Ile zdoła wytrwać łapiąc oddech
Dzieci moje osłabły leżą wokół
Zapełniły chodniki wszystkich ulic
Porzucone jak antylopa
Zbłąkana gotowa na rzeź
Obezwładniony gniewem Boga
Przeklęty schylony pod najeźdźcą
Dziś setny stanął na mój grzbiet
Ciało wgładziłem w lico ziemi
W ulicę dla stopy przechodnia

Przeklęte fale śmierci
Groźne nurty tak blisko
Oplotły mnie więzy krwi
Sidła w połownym jarze
Wzywałem głośno Boga
Głos wiądł gdzieś i zanikał
Tron Boga tak daleko
Wołanie czy pomoże
Ruszyła cała ziemia
Dopadło ją błaganie
Zadrżało groźnie niebo
Dym zrosił je ciemnicą
Mrok pożarł moje usta
Przeklęte czciły nicość

Bo nie porzuciłem bałwanów

Kłaniały się codziennie

Wciąż krzyczą złość radośnie
Świadkowie mojej klęski
Ich jazgot jest zbyt głośny
By śpiewać z głębi serca
Przeklęte to ruiny świętego narodu
Gdzież Bóg niech poprowadzi
Niech będzie tylną strażą

Żebrząc przeżycia tam
Gdzie ogień z wnętrza ziemi
Wyrzuca pohańbionych
Lepkich w czasie konania
Przeklętych w głębiach dołu
Bóg nie pochwycił mnie w porę
Nie wzbił z krawędzi brzegów
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LAMENTACJA 154

LAMENTACJA 155

Przeklęty mrok za dnia i nocą
Ludzie niosą pochodnie
By wywyższyć żywych
Przeskoczyć mur ciemności
Rozbić śmiertelny motyw
Stanąć przed Bogiem
Przeklęci w swych zamiarach
Od nieszczerości po przewrotność
Krwawy ucisk za opór
Nie boją się kary
Wciąż wierni czczym figurkom
Bajaniom karłów
Pozbawionych swej mocy
I niemocy

Przeklęci którzy nienawidzą
Chociaż możniejsi są ode mnie
Mieczem napadli w dniu niedoli
Na moje stopy dłonie oczy
Znikąd pomocy Bóg to widział
Chciałem by stał się mą podporą
Lecz nie umiałem o nic prosić
Przeklęty narzekałem
Grożąc modlitwą do bałwanów
Nie wyratował mnie z opresji
Czy miałby sobie upodobać
Nagradzać według mojej miary
Odpłacać słowom chwiejnych ust
Sercu pełnemu dobrych chęci

Nie zdążyli ich wyrzucić z serca

Nie robiłem nic złego

Jak napiąć łuk spiżowy
Zaprawić do walki wręcz
Tarczy dać zwinność wiatru
Stopom grunt po widnokrąg
Przeklęte utrapienie
Zgubią mnie wątpliwości
Upadnę bez walki

Przeklęta skłonność wyznaczania
Miary krojonej do uczynku
Ślepcy ochoczo mnie przepędzą
Szybciej niż Bóg rozważy winy
Cóż mógłbym rzec na swą obronę
Już niebo chyli się zstępuje
Całe w cherubach od łajania
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LAMENTACJA 156

LAMENTACJA 157

Przeklęte lustro wody
Wtulone w płachtę wiatru
Marszczy twarz przed odbiciem
Skrywa kontur obrazu
Gęsty obłok z błyskawic
Zrzucił ciężar błyskotek
Wpadły w żywe głębiny
Czułem je w środku lędźwi
Przeklęte ponad sercem
Zdusiły wolę walki
Przegrałem na przedpolach
Wszystkie potyczki bitwy
Kłamałem potem długo
Że wsparły mnie żywioły

Przeklęte me zmęczenie
Kręgi zrzucają głowę
Szyja wiotka wygięta
Czepiona tułowia
Skręconego zgrzebnego
Z wiszącymi bez celu
Kończynami pacynki
Przeklęte łomotanie
Serce wbija sekundy
Mkną minuty kwadranse
Przez nie stoi przede mną
Marzenie o wieczności
Sen który się nie skończył
Przechodząc w jawę

Kto głosił prawdę?

Nikt nie pamiętał o pokorze

Wyglądałem ratunku
Nikt nie przybył z pomocą
Fałsz ścierał mnie na pył
Kurz świętej ziemi
Przeklęte błoto ulic
Zaraz stanę się szlamem
Rozdeptany na miazgę

Przy próbie ustalenia
Jak wytrwać bez ciała
Przeklęte zło materii
Trzymało na uwięzi
Chciałem ogarnąć Boga
Lecz strach mnie obleciał
Na widok własnej duszy
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LAMENTACJA 159

Przeklęty deszcz i rosa
Wy oszukańcze pola
Tarcze padły na twarze
Grzęź splamiła krew duszy
Ale nie wołałyście
O pomstę do nieba
Patrzyłyście w milczeniu
Na śmierć bohaterów
Jakbyście były w zmowie
Z ohydnym złem
Przeklęte szybkie orły
Lwy silniejsze od dardy
Dlaczego nie wsparłyście
Tych którzy was miłują

Przeklęta ziemia
Zjada swych mieszkańców
Jak potwór złotowłose
Dotyka upławami
Kurzą ślepotą trądem
Zbiera ciętych od miecza
O kulach w łachmanach
Bez chleba i wody
Kto może zwrócić życie
Ojczystym ugorom
Przeklętym po biel kości
Mrocznym w złej pamięci
Wciąż przede mną choć za mną
Jakby na coś czekały

Gdzież mi odnaleźć odpowiedź?

Czas już rozpocząć naprawę

Przeklęty odgłos koni
Huk bębnów łamie ludzi
Czeka mnie nowa bitwa
Przeciwko światu
A przecież dom już tęskni
Winnica chce wykupu
Kobieta się stroi

Jakże przeklęty pożre wszystko
Jeśli Bóg nie zostawi śladu
Przy którym poznam prawdę
Zrozumiem sens przeszłości
Bezbronność milionów
Wtedy pójdę za tymi
Którzy już nie powrócą
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LAMENTACJA 160
Widzę bogów przede mną
Lśniących świeżym odlewem
Złotych od wagi kruszcu
Czczonych orgią i tańcem
Niezwyczajną libacją
Bożki patrzą oczyma
Słuchają uszami
Wypróżniają na placach
Cielec na podwyższeniu
Raduje śmiertelnych
Orać im za to przyjdzie
Martwe piaski duszą
Umrzeć jeszcze za życia
Przed końcem drogi
Wypełniło się słowo Boga
Widzę obłęd ludzie są pijani
Oto twoi bogowie Jisraelu
Wywiedli cię na manowce
Jak nie rozumieć gniewu Boga
Reu starłby żółć z cielca na pył
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu NIE-PAMIĘĆ
9

Część XVII

Serug

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu NIE-PAMIĘĆ
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LAMENTACJA 161

LAMENTACJA 162

Przeklęci niewolnicy własnej drogi
Z której nie można odejść aż do śmierci
Uczepieni jesteśmy samych siebie
Pełnych przesądów i kołtuństwa
Krzyczymy pustymi otwarzami
Gubimy zęby pędzą w oczodoły
Zmieniają się w siedliska lęków
Przeklęty cmentarz w połowie żywy
Tyle już razy zagrodził wędrówkę
Sypiąc stertę kamieni na nagrobki
Gwałtowny wiatr zrywał obłoki
Płomienny ogień promień kruszcu
Dziwne istoty żywe choć nie ludzkie
Zstępowały w blasku oliwiny

Przeklęte wargi wciąż bez Boga
Szepczą ze zgrozą że już blisko
Koniec nad końce znów początek
Skala obłędu niesie powiew
Milionów ofiar przed zarzewiem
Zamiast szafiru w kształcie tronu
Lśniącego spod bioder kruszcu
Ognia we wnętrzu Chwały
Przeklęte martwe sady
Drzewa skarlałe w środku liche
Owoce zgniłe przed zerwaniem
Byłem już prawie gotów wrócić
Z tak nieprzyjaznej mi wędrówki
Wśród wrzawy skądeś wojska

Nie widzieliśmy Boga

Bo nie widziałem nigdzie Boga

Bielona zieleń ruch i terkot
Kruchy ornament na okręgach
Obręcze tak straszliwe ponad głowy
Wypełnione oczyma wokoło źrenice
Przeklęte nasze twarze zbyt nietrwałe
By podołać spotkaniu poznać Boga
Poddać się lotkom czterech skrzydeł

Zmylił mnie aliaż wielu twarzy
Oblicza z orłem lwem i wołem
Skrzydła szumiały wodospadem
Okrycia stóp jak brązy kopyt
Przeklęty hałas chrzęst oręża
Ten sam co dźwięk aniołów Boga
Boże jak wytrwać do przedświtu

11

LAMENTACJA 163

LAMENTACJA 164

Przeklęte co zbyt gorzkie w ustach
W domach przekory wśród skorpionów
Ciernie wychodzą z uszu ranią Boga
Strącają słowa smażą w dołach
Krtanie miękną w ukropie sczezną spłoną
Smoła jak żwawy tancerz zgoni rymy
Przeklęte myśli twardsze od krzemienia
Cóż gdy je zetrzeć i jak wiatr ulecą
Pyłki z ziołowych zstępów wzlecą wyżej
Sięgną granicy ptaków
Poznają czego mędrek nie zobaczy
Co cynik minie w pchlim wywodzie
Próbując uwieść małe dzieci
Żeby broń Boże

Przeklęta mądrość zwodzi głupców
Bóg nie zamieszka wśród szarańczy
Jego jest kosmos ciała dusze
Niebiosa niebios trzyma w ryzach
Tylko ludzie są wolni i to wiedzą
A jakby się droczyli z Bogiem
O trochę więcej siły równe szanse
Przeklęte ich roszczenie to insekty
Wdeptane w zapomnienie kroplą
Która opadła celnie zmyła życie
Czekali niepotrzebnie łudzili bez racji
Tracąc czego nie mieli mieć nie mogli
Za słabi na ciężary których wielkość
Wiązana jest siecią tajemnic

Nie dostrzegły Boga

Nie zdążyli zobaczyć Boga

Przeklęci bezbożnicy na pewno dziś umrą
Orły śpieszą ich ostrzec by ratować życie
Pikują lotem strzały nie chcą nosić winy
Krew równa krwi acz ludzie różni
Jak zioła które leczą chociaż są trucizną
Bóg każdego oskarży o niegodziwości
Jeżeli sprawiedliwy utraci choć kroplę

Przeklęte łajno dni udręki
Chleb pieczony na gnoju bydląt
Uświęcony by tuż przed śmiercią
Przywołać pamięć o czystości
Drzeć deszczem harde twarze
Kadzie zmienione w wodne groby
Stróżki rynsztoków pełnokrwiste
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LAMENTACJA 166

Przeklęta tajemniczość moich snów
Księga życia w połowie nieznana
W lochach pałacu dała mi ją ręka
Z półki wiszącej w ciemnej szafie
Jeżeli sam zapełniam strony
To już mnie nie ma szybko zginę
Przeklęty jak wszystko czego dotknę
Lecz jeśli Bóg zapisał kartki
Świętym hebrajskim ze spółgłosek
A ja mam dodać międzygłoski
Zrywane burzą ciętym wiatrem
Legendą w smutnej pieśni
O dzielnej krzątaninie
Ludzi co nie zaznają szczęścia

Przeklęty mieszek niszczy słowa
Wytarte tracą szybko wagę
Złoto przeciwnie wciąż się pręży
Kupuje miłość i morderstwo
Zwodząc ludzkie umysły
Lecz płacić przyjdzie dożywocie
Codziennie zbierać kary cięgi
Aż wodny żywioł skróci życie
Fale zaleją staje świata
Człowiek zachłyśnie się ich pięknem
Przeklęty nie dostrzeże czerni
Bóg przygotował straszny wyrok
Nawet dla gór strumyków dolin
Zbrojąc krajobraz w pióropusze

Nie rozumiałem wizji Boga

Kto umiał spostrzec Boga?

Przeklęty język w podniebiu
Zamarł że o nic nie spytałem
Ciemność jaśniała tak wyraźnie
Jak czerń słoneczna pod powieką
Byłem drobiną Bóg przestrzenią
Potężną w czyste moce Boga
W Wolę przy której nie istniałem

Lawa czy niesie Boży znak
Gdy daleko uciekłem przed udręką
Lub siarka jeśli zabłądziłem
Zbyt bliski źródła gniewu martwy
Ilu z nas zdoła nucić pieśni
Żywione Słowem zaufaniem
Przeklętych nie uratuje nawet krew
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LAMENTACJA 168

Przeklęty kot gdy wchłania psa
Farsa żywiąca się sprzeciwem
Jak wąż
Którego przełyk nie ma granic
Patrzę na to wszystko z przyzwoleniem
Bez niego nie można dzisiaj żyć
Czy drgnie za to Boże oko zlituje się
Nie wyleje zapalczywości
Za ryt bezprawia kwiat swawoli
Gwałt w stu pucharach obfitości
Na sprzedawcy kupcu i rogu
Wzywającym do próżnej sielanki
Przeklęte intermedium hoże ostre
Cięte dla ofiar gładkie przy mordercach

Przeklęta piszczel uschnie i zginiemy
Wiatr zamieni nadzieję w drobny pył
Tchnienia nie ma w nas nawet za życia
Ożywcze uszło drogą sześciu stron
Z których każda prowadzi poza światy
Któż zechce wspomóc wielkie groby
Doły zbiorowych mogił
Nie ma w nich piękna został odruch
Bez śladu ludzi nędzne szczątki
Nadal są ścięgna kości skóra
Zabrakło wzroku słuchu czucia
Przeklęte mrowie mięsożerne
Wpadło głęboko w rdzeń historii
Jej znaczenie zna tylko Bóg

Nikt nie pamiętał wizji Boga

Gdzież mi odnaleźć Boga?

Świata sięgnęła błyskawica
Po trzykroć tęższa od ciemności
Struchlało moje serce potknęło się padło
Przed srogą oznaką Boga
Spleśniały brąz żelazo ołów
Przeklęte otoczyły mnie w tyglu
Mieszane wprost na moich skroniach

Płaczą kobiety bez swych mężów
Synowie pozbawieni matek
Tęsknią ojcowie żądni dzieci
Córki bez mężczyzn
Przeklęte wygubienie nie ma końca
Bóg nie pozwoli nam odetchnąć
Niekiedy wróg wydawał się łaskawszy
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LAMENTACJA 170

Przeklęte haki wbite w szczęki
Jak końska uzda powróz wołu
Kto wyprowadził nas na wojnę
Bez wojska jeźdźców broni strojów
Nie ma zastępów tarcz puklerzy
Imacze rosną wciąż w konarach
Łuki w zagajach proszą cięciw
Miecze w lemieszach groty w widłach
Hełmy stopione w osiach wozów
W strachu pierzchają ryby morza
Zwierzę niebieskie ptaki w polu
Piętrzą się góry kruszą doły
Szafrany chmur z siarki i ognia
Przeklęty zaduch przed deszczem

Widzę wzburzone tłumy wściekłość
Ludzie nie chcą uwierzyć mędrcom
Buntują się złowieszczo przeciw Bogu
Nikt nie wie zwiad czy poznał prawdę
Gdy natknął się na las olbrzymów
Mógł trwożnie milczeć o potędze
Pełno jej wszędzie nie sposób ogarnąć
Strach stanął wszystkim przed oczami
Jakby byli pisklęciem podczas burzy
Ptak frunie szybko w gniazda
Lecz słusznie pyta czy jego są lęgi
Drży kunsztowna materia ranią myśli
Natura stawia opór człowiek błądzi
Chce wstrzymać wiatr zawrócić

Czas już odnaleźć Boga

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zwiedzie ludzi
Jeśli Bóg nie okaże łaski
Miecz twardo trzyma ręka wroga
Strzały w zasięgu prawej dłoni
Anielskich ptaków ani śladu
Wciąż hieny twardo rządzą światem
Jakby zyskały na to świętą zgodę

Widzę Bożą wielkość i szczery gniew
Mówcy wciąż walczą strzelają słowami
Przeciwko świętej sprawie
Aż krew dźwięczy burzy się na wargach
Serug gestem zakreśla czterdzieści kręgów
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Eva Pohlke, Koncert paschalny

Eva Pohlke, Bez tytułu
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Część XVIII

Nachor

Przeklęte skrzydła ptaków
Nie zabiorą nas w podróż
Chcieliśmy ujrzeć pałac
Z góry podziwiać place
Krużganki i tarasy
Zwierzęta jakich nie znamy
Służbę wokoło Tronu
Przeklęta perspektywa
Naśladuje horyzont
Rajski ogród jest obok
Lecz nie ma w nim drzewa
Życia
Zabronionych owoców
Strzeże niebiańska straż
Nie zgadzaliśmy się by istniała
Przeklęta jest bezsilność
Osaczyliśmy nią Boga
Aniołowie w podcieniach
Udają że nic nie widzą
Gdzie byli gdy Bóg zasłonił
Starannie istotę
Kto pomoże ją nam odgadnąć
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LAMENTACJA 173

Przeklęte zakazy
Czy ułatwiają przetrwanie
Zrównują wobec Boga
Słabego z silnym
Cherub stoi przy obu
Otacza ich pieczą
Lecz kiedy się zamyśli
O sprawach nieludzkich
Kain wnet zgładzi Ablów
Ciosami z krzemienia
Przeklęci sami są winni
Własnej śmierci
Anioły czy też tak myślą
Nie mogłem tego wiedzieć

Przeklęty gród bez Boga
Z tysiącami wymówek
Grzeszni spaleni w słońcu
Świątynnego pożaru
Ciała godne litości
Zmieniły się w skwarki
Siepacze zryli brzuchy
Przełyki odbyty
Żądni doczesnych bogactw
Szczury stare wygi
Dusze na ludzkich zgliszczach
Ruszyły z inwazją
W ślad za aniołem śmierci
Przeklęte gryzonie

Bo nie panowałem nad nimi

Oskarżały go o całe zło

Przeklęte posłannictwo
Zaprzeczające dobru
Gdy nieśmiertelność
Jest jak umieranie
Ludzie prują całuny
Szarpią srebrną przędzę
Zasnuci nieznanym

Posłaniec nie chciał słuchać
Zajęty swoją pracą
Milion miał zgładzić w nocy
Kobiet starców i dzieci
Przeklęta to robota
Za dużo na jednego
I nic w zamian
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LAMENTACJA 175

Przeklęte okopisko
Ciała zmieszane z krwią
Kości porozrzucane
Palce bez obrączek
Czaszkę świętego kozła
Roztrzaskał rykoszet
Cheruby próżno szukają
Resztek jego kości
Przeklęty bieg wydarzeń
Co zrobić z rytami
Starszymi od tylu drzew
Z ludźmi bez których ziemia
Straciła oblicze
Czy potrzebne są im anioły

Przeklęty tryumf wroga
Niwy zasłane trupem
Anioły ponad ludźmi
Próbują wskrzeszania
Ci których odratują
Trafią do widowisk
Zginą od ciosów zwierząt
Głodni i spragnieni
Przeklęci przez publiczność
Świadków rzezi
Jak zdołać uciec
Na przekór historii
Odnaleźć miłosierdzie
Praworządność

Nie zdążyli się pokłonić

Nie przebierałem w słowach

Przeklęte wysypisko
Nie sposób coś zmienić
Głosy żądają ratunku
Szarpią za skrzydła czasu
Krzyczą bezgłośnym wiatrem
Bóg mógłby przyjść z pomocą
Zakryć ślady lub odkryć

Najeźdźcy niszczą Naród
By Bóg mógł pouczyć
W imię sprawiedliwości
Przeklęta ma rozterka
Znów nic nie rozumiem
Hieny piszczą dokoła
Jakbym był padliną
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Przeklęte węże kąsają
Ludzi i zwierzęta
Bawoły jeszcze walczą
Choć są bez cienia szansy
Żmije jak suche piaski
Przeklęte zdechłe-żywe
Rożkami nad oczyma
Sieją popłoch
Krzemienne ziarnka
Rażą światłem
W gładzonych szlifach
Asymetrii
Cheruby na połoniach
Nie śpieszą z pomocą

Przeklęty ogień parzy
Grad żagwi smali włosy
Wrota zaryglowane bezlitosne
Nie ma stąd wyjścia
Oprawcy nie chcą już słuchać
Narzekań na bezprawie
Oskarżeń i kłótni
Kto z nas jest najmądrzejszy
Przeklęte skargi
Wrogie denuncjacje
Tylko Bóg mógłby nam pomóc
Wznosząc tarczę z modlitwy
Śląc wojsko niebieskie
Straż pożarną aniołów

Kto dziś rozmawiał z aniołami?

Nikt nie pamiętał ich w działaniu

Żądła wiatr wmiata do leży
Truciznę w aorty
Szykując nas na śmierć
Przeklęta jest świadomość
Bezsilności bez Boga
Orzeł krąży nad ziemią
Wysoko i nisko

Strop się zaraz zawali
Wprost na stłoczonych ludzi
Przeklęty ścisk nie w porę
Wszyscy walczą o miejsce
Najbliżej ziemi
Krzyk wybucha tak wielki
Że Boga nie słychać
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Przeklęte moje czyny
Nieszczęście ruina
Anioł zniszczenia czeka
Ma straszną wiadomość
Jak gryf i byk skrzydlaty
Sfinks o śmiertelnej twarzy
Rozbudza czarne fale
Kręgi są coraz większe
Chóry anielskie w uszach
Dzwonią ludziom na zgubę
Wojska niebieskie nie zdążą
By cokolwiek ocalić
Przeklęta nierównowaga
Między dobrem a złem

Przeklęty każdy wyrok
Bez prawa do obrony
Gasi niewinne życie
Wywyższając tym wrogów
Zadławia sprawiedliwość
Miłosierdziem
Przeklęte nocne spędy
Dzieci na miejsca straceń
Tak przerażonych bezradnych
Że aż pięknych
Gdybyśmy mogli je widzieć
Nasze serca by pękły
Kto jest w stanie udźwignąć
Ich krzywdę

Gdzież mi odnaleźć posłańca?

Czas już wysłuchać anioła

Niech zabezpieczy drogę
Przeklęci wędrujemy
We wszystkie strony świata
Ptaki gnieżdżą się w oczach
Wiatr poderwał stado
Kołują wprost w pułapkę
Sidła schwycą je zgładzą

Jakże przeklęty strawi życie
Jeśli Bóg nie przyśle ognia
I jutro lub jeszcze dzisiaj
Nie stanie w miejscu zgrozy
Serafin sześcioskrzydły
Bo chociaż wszystko w zgliszczach
Żywe me cmentarzyska
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Widzę kolumny w marszu
Dziesiątki sprawiedliwych
Pomocnych aniołom
Wszystkie one o kulach
Skaczą na jednej nodze
Pióra im dawno odpadły
Skrzydła zbyt rachityczne
Oddały za kęs chleba
Strażnicy ślą raporty
Wodzom matkom małżonkom
Meldując postępy
Więźniowie tracą siły
Padają na drogę
Do nieba
Wypełniło się słowo Boga
Widzę zmęczonych cherubów
Obdartych ze strojów
Starców kobiety i dzieci w łaźni
Kaci szczelnie ryglują do niej drzwi
Nachor chciałby zapytać o zasady
Słyszę śpiewane trzykrotnie imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Dzień pojednania
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Część XIX

Terach

Eva Pohlke, Pomiędzy
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Przeklęta rozkosz zachłyśnięcie
Zsyłane za optymizm na bezdroża
Mądrość rodzi niepewność wycofanie
Głupota przywileje dla marności
Złoto spory o władzę nad bogactwem
Tworzonym z niedosytu i nadmiaru
Przeklęta chciwość oślepło nią życie
Jad ludzki zrobił się mocniejszy
Od najsilniejszych gadzich trucizn
W końcu i nas dopadła sława
Narodu wybranego
Mieliśmy zniszczyć co zepsute
Spalić ze wszystkim aż po miedzę
By popiół stał się kwiatostanem

Przeklęte jutro wszystko się rozpada
Wczoraj odeszło cały trud na marne
Nim nowe przyjdzie będzie zapomniane
Wiatr nie rozpozna ptasich skrzydeł
Rzeki zarybia przy zakolach
Słowa ugrzęzną w rozpadlisku
Krtani rozciętej po podbrzusze
Przeklęta ma gonitwa za ułudą
Gdy stąd odejdę nigdy już nie wrócę
Lasy pełne wisielców straszą księżyc
Nadal nie dowieziono stu szubienic
Jedna miała być dla mnie smukła gładka
Sosnowa z drucianymi powrozami
Kat zabawiał się przez to moim kosztem

Nie wzniecaliśmy ognia bez potrzeby

Bo nie znałem pory dnia godziny

Przez ten błąd giniemy milionami
Bóg nie wybaczy nam słabości
Nerki zamienia w kamieniołom
Pod stopy wtłacza opuchliznę
Zgnijemy przesiąknięci kałem
Przeklęte umieranie na wiele sposobów
Żadnego z nich nie wolno nam pominąć

Przeklęty cynizm żarty z umierania
Coś czego nigdy nie zabraknie
Pustka zalega w wielu głowach
Tyle światów z niczego z aktów woli
A w każdym jesteśmy bezprawnie
Czekamy swojego czasu
Jak słońce zachodów wschodów
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Przeklęte jest krążenie z wiatrem
Natura nierozumnie ożywia uśmierca
Świeże powietrze czyści insektycyd zatyka
Dławiąc miarowy oddech
Mądrość z nim ulatuje jak dym przez komin
Co było żywe tego nie ma w górze
Drobinki tłustej sadzy kwitują zamożność
Tęgie staje się płaskie krzywe proste
Przeklęty płomień trawi wszystko
Nigdy nie zgaśnie podsycany
Parzący stopy dłonie czoło
Trafia prosto do nieba a ono nie kipi
Od nadmiaru gorąca strasznych modlitw
Przez wieki nasze głowy zbrojne w księgi

Przeklęty zmierzch zaczęła się obława
Sowy huczą po lasach gacki nad przepaścią
Drogi się pochowały nie chcą być zdzierane
Piechota za konnicą ścina czas przełajem
Góry są niedaleko lecz wspinaczka stroma
Doliny pełne niecek brakuje w nich miejsca
Ryby zdechły od ścierwa nie widać głębiny
Gdzie człowiek a gdzie zwierzę fala wodą rusza
Łagodna niezbyt śpieszna lśni czerwienią
Ciemną proszącą gwiazdy o współczucie
Przeklęci nie zdołamy pierzchnąć wrogom
Wyłapią nas zniesławią pomnożą poznanie
Ci których już zgładzono zaczęli rozumieć
Składać słowa w całości widzieć zarys

Trudziły się bez potrzeby

Nie zdążyli z niczym przed końcem

Przeklęte oczodoły parują źrenice
Nie sposób bez nich widzieć i rozumieć
Co dobre pnie ku górze złe zalega w dole
Pracowite robaki użyźnią tym glebę
Oczyszczą trupy z kości ścięgien mięśni
Zawieja zmiecie odór listowiem jesieni
By można było odjąć to czego brakuje

Rzeki przestały płynąć deszcz nie słyszał
Wezwań o krople życia mykwę z nieba
Kadzie wyschły studnie pełne trupów
Wycieńczonych przez pracę i strażników
Przeklęte razy plecy ich nie zniosły
Nogi nie chciały ustać w pięknym świecie
Zupełnie wyjątkowym Bóg pomógł to odkryć
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Przeklęty wszechświat szydzi ze mnie
Światło razi ostrością skrywa ciemność
Niby jej nie ma a chce być ważniejsza
Od moich roszczeń do istnienia
Farba zamyka pory skóry
Zastyga w formie mam żyć bez powietrza
Półmartwy zaduszony choć płuca są pełne
Tak właśnie świat błaznuje niedorzecznie
Buduję w nim ogrody i domostwa
Wypełniam powinności wobec kobiet
Mam złoto srebro chór poetów
Lecz rzecz jest inna pod powłoką
Zło czy ukrywa się bezwstydne
Cierpi wyrzuty nie-sumienia

Przeklęty czas jednaki chociaż różny
Twe narodziny nie są wyjątkowe
Śmierć jednak jest czymś innym czeka
Podchodzi skręca niknie czai się za tobą
Twarda jak miecz żelazny grot piechura
Na drzewcu długim zwinnym szybkim
Tygrys nie spocznie bez zwierzyny
Orzeł dopadnie lotem światła
Szponem pazurem wyrwą ochłap
Rozgrzebią rany zerwą tętno
Przeklętą dziurę poznać po purpurze
Kolorze malowanym w słoneczne pastele
Tyle jest w nich obrazów ile życia
Oddanego pod opiekę Bogu

Nie pragnąłem nic więcej ponad pewność

Kto zdał się na Opatrzność?

Że Bóg śle myśli spoza światów
One kreują kosmos czystych bytów
Materia jest w nim słodka i nie ma kolorów
Czerń istnieje w umyśle tak jak ci oprawcy
Którzy zamalowali ciało mazią
Przeklęte nie doczeka końca marzeń
Odwieczna gardziel wchłonie zbrodnię

Zawierzył wyższym prawom ich sile
Poznanej z opowieści o szczęśliwcach
Których Bóg nie opuścił wsparł w potrzebie
Ocalił od zmiażdżenia kości czaszki
Serce od wydłubania rzeźnym nożem
Przeklęci niosą siekiery i młoty
Twoi oprawcy Boga się nie boją
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Przeklęty trud istnienia pasmo cierpień
Mądrość nie uratuje nas przed zgubą
Bo ta za dnia i nocą czyha w cieniu
Przymilna tak niewinna lecz skoczy do gardła
Zanim dzień się przejaśni zmierzchnie
Wystawne jadło trunki tańce
Ruszą na wojny zedrą buty
Zostawią puste stoły ślady zastaw
Uczt nie kończących się przed czasem
Przeklęty głód dopadnie trzewia
Zimno spowolni ruchy ciała
Starannie otulając nagość
Nasze serca podobne będą soplom
Z ostrzoną w szpic iglicą zamiast krwi

Przeklęty ucisk bez krzty pocieszenia
Toczy mnie jak choroba paraliż pod biodrem
Wyrwać się stąd nie mogę bo jeśli ucieknę
Bóg co odpowie katom na moje zuchwalstwo
Nie chcę przeoczyć drogi i spłycić poznania
Obrazić Boga czynem snem lub mową
Ciało przywieźć do grzechu przed oprawcą
Przeklęta praca inni wzięli owoc
Słoneczne ciepło czy jest dla mnie
Promienie ostrzą zęby w oczodołach
Chciałyby spalić resztę zmysłów
Niepokój zmienić w nicość zepsuć wagę
Huśtającą duszami od gwiazdy do gwiazdy
W kosmicznej pustce martwej przez tę skargę

Nikt nie pamiętał pokoju

Gdzież mi odnaleźć spokój?

Wcześniej go tu nie było i nigdy nie będzie
Akt rzucania kamieni jest jak ich zbieranie
Drżymy przed obcą siłą i przed Bogiem
Tak trudno pojąć że żyjemy w strachu
Przeklętą ma to cenę któż zdoła ją spłacić
Odebrać co stracone zacząć od początku
Wymodlić pod drzewami nim zetną je drwale

Przeklęci zmarli szczęśliwsi od żywych
I ci co się nie narodzą wcześniej niż pojutrze
Kto wie czy sam doczekam brzasku słońca
Słyszę szum wodospadów prą przez przestrzeń
Potoki słów wynoszą płacz na szczyty
Zrzucają w serpentynę uszami do serca
Wszystko złe co już było i gorsze co będzie
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Przeklęty mój apetyt zjadłem mało czy dużo
Obfitość nie pozwala śnić spokojnie
A brak zabija więcej niż miliony
Matki zrodziły pierworodnych ludzi silnych
Żądających respektu przywództwa i władzy
Przeklęty bunt zagnieździł się w ich sercach
Zgraja Koracha chciała zmienić Boga
Ludzie by to zrobili lecz zszedł święty ogień
Spalił kadzidła wiary w nich nie było
Otworzył usta ziemi wpadło w dół pospólstwo
Wargi lepione żwirem przełyk z głazów
Obnażyły co skrywa ludzka pycha
Nietrwałe rzeczy ciało straciły znaczenie
Zmiażdżone w winnej prasie

Widzę jedną drogę narodzin spokojny zgon
I dwadzieścia cztery sposoby nagłej śmierci
Głupcy nie wybierają biorą co czas niesie
Mędrcy wiedzą o wszystkim lecz czekają
Ich myśli to nie kolce ani mocne gwoździe
Są słabsze od jaskółki gdy wyprzedza burzę
Wolniejsze niż mijanie co wciąż nie przemija
Bo nie poznali skąd-dokąd pędzą gwiazdy
Po co rodzi się człowiek jeśli nie chce zguby
Bóg ucisza szum młyna ton świergotu ptaków
Czy łączy kiedy dzieli czy dzieli złączone
Królowie nago boso dźwigają dobytek
Na plecach niosą osły służących i muły
Dając ludziom nadzieję na nowe przeżycia

Czas już wznieść święty kielich

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty bez słodkich winogron
Jeśli Bóg nie ochroni gajów
Otchłań czeka za progiem na zuchwałych
Ja jestem biedny więc kto mnie wysłucha
Słowa gdy nie są zbrodnią giną w śmiechu
Pogarda w pawich piórach szydzi z rytu
Rozcieńcza boskie wino poi nim ogłupia

Widzę najświętszy ołtarz Aarona starszyznę
Nadaw z Awihu wnieśli obcy ogień
Wyszedł płomień sprzed Boga strawił ich zginęli
On będzie uświęcony przez tych którzy są Mu bliscy
Terach zna ten rodzaj dobra zamilkł
Słyszę śpiewane trzykrotnie imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Eva Pohlke, Bez tytułu, dyptyk
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Część XX

Awraham

Przeklęty wiatr przegania myśli
W księgach ich nie ma i już nie będzie
Pszczoły z rosy utkały związki liter
Lecz wrzos nadał miodowi cień goryczy
Schowaliśmy go w garnce dla urody
Może piękno oprze się zawiei
Jego zapach jest równy mistyce
Smak choćby był z piołunu koi wargi
Cóż kiedy dźwięki legły w krtani
Słowa z serca przegnane dławią szyję
Język dawniej krzykliwy uległ ciszy
Przeklęty bezruch został wymuszony
Bóg miał ranić opatrzyć uderzać wyleczyć
Wyzwolić nas z utrapień odsunąć zło
Nie byliśmy uczonymi
By prorocze wyznanie móc zrozumieć
Lękać się Boga a cieszyć z mądrości
Nasze dobro i skrucha wszystko na nic
Przeklęci bliźni nie chcą być kochani
Brzydzą się nas niezmiernie wymiotują
Powoń najdroższych perfum nie pomoże
Zatrzymać burzy przed niszczeniem
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Przeklęte me wołanie czy ktoś odpowie
Jestem tu na niedolę jak iskra z pożogi
By lecieć ponad groby wysoko ku słońcu
Lecz wpadam w gęstą ciemność mgłę
Rozbitą między rankiem a wieczorem
Kształtami rzeczy płaskimi obłymi
Niepostrzeżenie staję się jedną z nich
Przeklęta spolegliwość gniecie usta
Wykrzywione nie wymówią skargi
Słowa zamilkły porzucone
Jakby były insektem z odwszawiania
Ludzie odkryją co znaczy zgorszenie
Niesmak i notoryczny brak higieny
Dlaczego pozwoliłem sobą gardzić

Przeklęty brud czy wstaje z prochu
Niedola nie wyrasta z ziemi
Wniwecz obraca trudy mądrych
Plany przewrotnych przeważają
Dedykowane Bogu w imię zła
Sprawiedliwi wciąż giną
Umierają śmierdzący lepcy
Śliscy jak pasożyty tuż po deszczu
Nosiciele śmiertelnych chorób
Miłości i zaufania
Przeklęte prawo zachęca do zbrodni
Ustały ryki lwa pomruki lwicy
Nie będą nas już bronić ich szczenięta
Za młode nie ćwiczyły się w agresji

Bo nie myślałem krytycznie

Wybierały beztroską zabawę

Czy śmiertelnik jest lepszy od Boga
A człowiek czystszy niźli źródło
Z którego kwiaty czerpią zapach
Oprócz przywiędłych te są dla mnie
Przeklęte skradły powab śmierci
I jeśli nawet niewinny nie umrę
Prawy ścigany będę dniem i nocą

Przeklęte zbiegowisko znam tych ludzi
Ratują nozdrza bielą falban
Koronkowe chusteczki pachną życiem
Głowy pełne domysłów żywią chciwość
Chcą byśmy im zniknęli szybko z oczu
I nigdy nie wrócili do swych domostw
Po piękne dusze meble i talerze
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Przeklęty raj na ziemi obławy pożary
Smród spopielonych włosów cienie twarzy
Odcisk dziecięcej dłoni na wapieniu
Smolonym czarną mazią nocnej mary
Gnilny fetor zajął całą przestrzeń
Co korzenne zostało wzbronione
Kwiatowe owocowe żywiczne
Pozostał tylko odór przypalony
Z głową dawno nieżywą pod oczami
Szukającymi czegoś w innym świecie
Przeklęta rasa niższa pańskiej
I ta nadludzka czarna krwawa
Bóg nie tak mówił o mądrości
Dobroci zrozumieniu i naturze

Przeklęte mdłości kwiaty zwiędły
Wazon kryształem zasłał dywan
Korale rozsypane nie miał kto ich nawlec
Pusty dom kurz czepiony tłustej muchy
Książka pełna literek słów i kłamstw
Przeczytałem ich tysiąc leżała podarta
Dziurawa przestrzelona jakże to tragiczne
Przeklęte jej przesłanie ogłupi poczciwca
Zamknie w świecie absurdu wyśle w niebyt
Jakby mało było nicości wokół wszędzie
Prawdziwej choćby w chmurach nad kominem
Za tym dołem głębokim tam była od dawna
Wysoko hen gdzie droga prawie w niebie
Spotykała się chętnie z nieludzkim bezdrożem

Nie zdążyli się nic nauczyć

Nie martwiłem się o zarzut ignorancji

A może to zmęczenie stres dudnienie
Wielkich bębnów werbli kutych butów
Uśpiło słabą czujność ich czyste rozumy
Szumne ciepłą miłością równością braterstwem
Przeklęte są nieszczęścia świata
Kłamstwa wymowy zbrodnie wojny
W nich ludzie dorównują bożkom śmierci

Księgozbiór wciąż tu był i czekał
Tylko samotność wiązała powieki
Sznurki były chropawe wilgotne i słone
Przed kim miałbym być mądry elokwentny
Bóg wie już wszystko a bliscy straceni
Oprawcy palą w piecu zwojem Księgi
Przeklęci uwierzyli że nie żyję
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Przeklęte smaki zgorzkniałe i stare
Krzyżak je wiesza po przekątnej
Zaczepia pamięć snuje nici
Czasami przeszłość wpadnie w sieci
Otoczą ją kordony straży
Przeklęte asamblaże ich powierzchnie
Śmiertelne z każdej strony świata
Zabójca nie porzuci swojego instynktu
Nie chce zawiłych prawd o moralności
Czeka cierpliwie na nagrodę
Wspomnienie za wspomnienie
Jakie ono być musi jeśli budzi martwych
Skóra za skórę czy można znać wartość
Tego co Bóg chce nam przekazać

Przeklęta siła światło tłucze szyby
Buduje zmienny nastrój niskie słońce
Ze znawstwem penetruje wnętrze
Ludzie czegoś szukają grzebią w rzeczach
Rwą tiulowe tkaniny kanapy poduszki
Lista nazwisk jest znana pretekst zbędny
Spisani już nie żyją lecz kim byli
Gdzie ich złoto i kryjówki krewnych
Po co im te umizgi do pięknych przedmiotów
Wielkich bibliotek obrazów muzyki
Mogli być tylko stonką w kartofliskach
Najgorszą formą wrogiego szkodnika
Przeklęte migotanie błyski drażnią oczy
Zło obdarzyło wszystkich swym urokiem

Kto przesiadywał w namiotach?

Nikt nie pamiętał Pisma

By cieszyć się słodyczą zwojów
Maślanych karmelowych cytrusowych
Gdy woły osły pokradzione
Ogień spadł z nieba na zagrody
Domostwa napadnięte ludzie starci
Gwałtowny wicher zgładził dzieci
Przeklęte nie wysłowią Boga

Niechby zaginął dzień moich narodzin
Obrócił się w szarości mrok ogarnął noce
Niepłodne bez spełnienia i głośnej radości
Przeklęte oglądały złote rzęsy brzasków
Zostało to westchnienie rosą iskrzą skargi
Nędzarza który nie wie dokąd iść
Osaczony zewsząd Bożym gniewem
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Przeklęta ma bezsenność zmierzch bez świtu
Zaranie nie różniące się od schyłku dnia
Wrzody już popękały rozliczne robactwo
Chciało czerpać korzyści ze smaków i woni
Nie wiedziałem co robić miliony insektów
A ja sam jeden brudny i śmierdzący
Krew pachniała za słodko rany ropne ziały
Czas okradał blask oczu z nadziei
Źrenice instynktownie jej szukały
Lecz rozpędzony znikałem przed sobą
Przeklęty wir podmorski mógł mnie wchłonąć
Straże utopić bym dłużej nie cierpiał
Leżę w zaschłych plwocinach wymiotach
Nawet Bóg mnie tutaj nie odszuka

Przeklęte znieważanie inwektywy
Brudne pogróżki gładki bełkot
Kłamstwa i sofizmaty podłych ludzi
Igrających z moim nieszczęściem
Spokojne jest ich życie i domostwo
Choć gardzą wiedzą drwią z mądrości
Drażniąc tym Boga
Przeklęci mówcy rządzą tłumem
Gotowym wyciąć nasze staje
Oliwne gaje sady lasy
Spopielić drzewa zburzyć stele
Otworzyć groble zniszczyć studnie
By nikt nie zdołał czerpać z życia
Przy martwej rzece martwych dziejów

Gdzież mi odnaleźć Torę?

Czas już studiować Torę

W niej słowa pachniały żywicą
Strugiem mokrego drewna w słońcu
Litery niepozorne nawodna ławica
Świętych pokoleń przy sitowiu
Przeklęty syty jestem hańbą nędzą
Gdyby Bóg przemówił przeciw światu
Za me przewiny straciłbym dziś duszę

Jakże przeklęty może zgładzić światy
Jeśli Bóg nie pozwoli przetrwać
Zapytam o to bydło ono mnie pouczy
Ptactwo niebieskie odpowie
Zagadnę ryby morskie opowiedzą mi
Dlaczego nie wstrzymuje Bóg pysznego
I nie wywyższa pokornego
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Widzę pęk Plejad wszystko Bóg powiązał
Obok toczy się olbrzym czerwień trzeszczy
Skrzydła ćmy lecą w ogień jak niebo na ziemię
Hiady złączone luźno sznurem słońc
Pędzą za swą przyszłością hen w nieznane
Obłok stracił znaczenie łuna wieszczy kres
Plemiona wystawiły zbrojnych każde tysiąc
Niosą najświętsze sprzęty dmą w bojowe trąby
Sięgnęły pięciu królów ręką Boga
Leżą władcy Midjanu na trupach narodów
Padli wszyscy mężczyźni z Bilamem Beora
Spłonęły domy miast pałace bożków
Został należny łup bogate stada mienie
Lecz niczego nie zatrzymano dla siebie
Wypełniło się słowo Boga
Widzę Moszego gniew przemawia z twarzy
Za wzięte do niewoli kobiety Peora
Niech giną mali chłopcy i każda dziewczyna
Z wyjątkiem niedojrzałych tych niewinnych
Awraham ceni mądrość lecz co czują ludzie
Słyszę śpiewane trzykrotnie imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Przeklęte dawki trucizn są zbyt duże
By można było żyć szczęśliwie
Ciągłe sączenie jadu niszczy umysł
Paraliżuje wolę wszystko zmienia
Odczłowieczeni gorsi niż zwierzęta
Rzucamy się na siebie stale głodni
Każdy tu jest strażnikiem szuka ofiar
I skazanym pod nadzorem władzy
Przeklęta propaganda język fałszu
Usunął nas z dobrego świata
Indoktrynacja wyparła krytycyzm
Zamordowała prawdę i rozsądek
Powtarzając matactwa
Tysiąckrotnie

Przeklęte rozważania gonią pustkę
Sofizmat góruje nad światem
Rozum nie pyta pływa po powierzchni
Bajora uznanego za wszechświaty
Łapie tu czas przewozi łodzią
W cień nadbrzeżnych szuwarów
Płachty pni rozłupane otwarte
Krwawią paletą żywic ostrą wonią
Pniak nie przeżyje lasu bór wyrębu
Brutalne metafory jak oś drzazgi
Zmieniają inwektywy w święte prawa
Kochaj bliźniego trafi na ostaniec
Przeklęte podłe słowa ich ofiarą
Jest zawsze cała ludzkość

Nie odpowiadaliśmy na kłamstwa

Bo nie stałem na straży języka

Przeklęte lekcje nienawiści
Zmieniono nas w insekty hieny
Śmierdzące i zabójcze
Bóg zniszczył słodkie raje
Drwale wycięli drzewa
Czas wykarczował ziemię
Naznaczył nas martwotą choć żyliśmy

Przeklęta krzywda nigdy jej za mało
Strach ludzi przed naszym bogactwem
Zetrze sztetlowych krezusów
Wstręt wobec biednych spali żywcem
Kobiety dzieci starców
Z powodu zbrodni trzech i czterech
Boże lecz oni ich nie popełnili
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Przeklęte gesty pozy maski
Skrywające przed światem niegodziwość
Nie ma już kwiatów zmarły liście
Sprawiedliwi odeszli w takt melodii
Podczas wesołych rozstrzeliwań
Nikt ich nie chciał pamiętać bo i po co
Przeklęta misja ofiarności
Złożonej na ołtarzu mitu
Epoletów i konformizmu
Czy zdarza się nieszczęście
Którego by Bóg nie wywołał
Wina nigdy nie leży po stronie człowieka
Gazety w modnych zwrotach podkreśleniach
O niewinnych ofiarach mordów

Przeklęty instynkt przetrwania
Każe się schować w myszą dziurę
Żyć w skrytce pod stertą śmieci
Bez śpiewu ptaków słońca deszczu
Zwierzę robi zapasy chowa pokarm
A my świeże powietrze blask księżyca
To nowe przykazanie Bóg je zna
Choć zapomniał przekazać na Syjonie
Przeklęci palą księgi tradycje zwyczaje
Mordują ważne słowa w dzień i nocą
Eksterminację jak świeże pieczywo
Dodają do porannej kawy
Gazety świątynie złych języków
Robią pieniądze na pogróżkach

Milczały uparcie

Nie zdążyli zapobiec oszczerstwom

Przeklęta zmowa elit chcą zgubić poetę
Z pamięcią aż po chabry więdnące na grobach
Podłość śpieszy z bezprawiem gonią zło
A ono już na placach cieszy gapiów
Reżyser poniżenia bólu śmierci
Zadba o zanik wyższych uczuć
Audytorium nie znającego miary

Ci których już tu nie ma od tak dawna
Przeklęte są ich dzieje jeśli bez znaczenia
Nienawiść trwa w najlepsze kokietuje
Dziennikarz zmienia rolę by oskarżać
Forsować wyrok jeszcze przed uczynkiem
Ludzie zechcą wywlekać nas hakami
Łowić wędkami bezbronne potomstwo
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Przeklęte konie biegają po skałach
A woły orzą kipiel morza
Prawo zmieniło się w bezprawie
Ludzie dojrzeli do zagłady
Owoc zaświadcza czeka w koszu
Bóg już nam tego nie przepuści
Przeklęte znaki na rozdrożach
Język sztywny jak powróz pęta źrebię
Kto przekaże przesłanie pokoleniom
Wyruszy zaraz w podróż na dno nieba
Zdobędzie skrzydło bieli lotkę czerni
Nakreśli na obłokach obraz tęczy
Zatopi zło wszechświata wodą mykwy
Powróci żywy

Przeklęty jaszczur jako pierwszy
Znał wartość słów siłę perswazji
Dźwięki nanizał jak paciorki
Wokoło lśniącej linii ciała
Język otworzył przed nim wrota
Które mógł zburzyć tylko Bóg
Do dzisiaj w sadach nagi człowiek
Stoi w jabłonie przystrojony
Cierpliwie czeka końca czasów
By zamknąć karty swej historii
Przeklęci tego są świadomi
Szlachetni ludzie uciekli w popłochu
Mędrcy zwiedli uczonych pytaniami
O ciemną materię Boga

Nie zamierzałem ryzykować

Kto toczył spór i przeciw komu?

Człowiek jest taki kruchy i bezradny
Wolałem pójść w przeciwną stronę
Przeklęta ma wrażliwość zrodzi żmiję
Ona wślizgnie się gładko w puste serce
Będzie ciągle syczała zgubne wieści
Składała gadzie jaja gdzie popadnie
Kąsała mnie bez przerwy aż zwariuję

Wody obmyły moje stopy
Szedłem po dnie prastarej toni
Bóg samą wolą siał i zbierał
Czego nikt nie tknie by nie zginąć
Przeklęte waśnie o ten moment
Zniszczenia zbrodnie krwawe wojny
Wszystkich przeciwko wszystkim
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Przeklęta ma świadomość śmierci
Czasu bez ruchu bez przestrzeni
Język się trudzi by ją znaleźć
Buduje słowa pełne wiary
W nadprzyrodzone właściwości
Zdolność kreacji nowych światów
W pole wychodzi tysiąc zuchów
Lecz wraca nawet nie dziesięciu
Wyrusza stu żaden z nich nie wróci
Przeklęci rozrzuceni po królestwie
Zapomniani przez ziemskich władców
Mogli przekroczyć tę granicę
O której śni po nocach złodziej
Użyć eposu pieśni wiersza

Przeklęta patetyczność gdy zadaje fałsz
Zmuszając do ucieczki przed siepaczem
Nie wiesz jak trudno przeżyć nowy dzień
To będzie teraz jedyna twa troska
Przeklęte obrzydzenie do samego siebie
Jutro bosy obdarty bez wody i chleba
Pospolity pasożyt nosiciel tyfusu
Działający z ukrycia niszczący narody
Zawszony splugawiony na w pół żywy
Reprezentant podludzi
Twarzą w twarz staniesz przed Bogiem
A gdy zapyta cię gdzie jesteś
Stłum w sobie wściekłość słuszną gorycz
Nas już tu nie ma pozostał sam wróg

Nikt nie pamiętał argumentów

Gdzież mi odnaleźć sprawiedliwość?

Przeklęte słońce stoi za wysoko
Trwoniąc nieludzką w nas nadzieję
Na długie życie pełne szczęścia
Ławice ptaków pędzą chmurę
Korony drzew kobież listowia
Cień igra z nami chłodzi oczy
Łzawiące od martwych refleksów

Przeklęte są standardy z których ten zły
Jest tylko dla mnie
Oskarżyciele w togach bogów ferują wyroki
Żurnaliści czczą katów ślą litanię zmyśleń
Na sąd ostateczny
Chcą zadać ból fizyczny szarpać
Wrzucić w lwią szczękę dwa podudzia
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Przeklęta wolna wola jest tylko pretekstem
Do zagłady całego narodu
Po co komu dwie nogi karą za swobodę
Będzie wielka destrukcja wyniszczenie
Weźmy przykład z aniołów są beztroskie
Mimo jednej kończyny doskonałe
Bo sam Bóg wyznacza im zadania
My również nie zbłądzimy w drodze
Wiodącej przez słoneczne łąki
Przeklęte ludzkie wady spowszedniały
Wspólna odpowiedzialność za każdy błąd
Ocieka niewinną krwią
Spiskowa teoria dziejów dobija zmęczonych
Nie mają siły mówić o pokorze

Widzę własność dla Boga cenną jak skarb
Lud wybrany by głosił pierwsze prawdy
Wykluczany za grzechy cierpiący za opór
Zbuntowany niewdzięczny i przewrotny
Czeka go straszna śmierć w grobach pustyni
Za dziewięć przewin i podłość zwiadowców
Żydowskie dusze stracone na zawsze
Wpadły w pułapkę przyziemnej natury
Kości nigdy nie zgniją w suchych piaskach
Mielone siłą wiatru tarciem krzemu
Opadną na dno świata ulecą w przestworza
Bóg miłuje Jisrael śląc cierpienia
Wszechobecne wiecznotrwałe choć sam
Jest sprawiedliwością miłosierdziem

Czas już podjąć spór

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zepchnie nas do grobu
Jeśli Bóg nie zgodzi się na zmianę
Doda nam skrzydeł by świat to zobaczył
Wtedy prawo wytryśnie jak wodny kryształ
A sprawiedliwość jak rześkie potoki
To jakby iść raz jeszcze po dnie rzeki
Między ścianami żydowskiej gehenny

Widzę wielką rozpacz chcą zawrócić z drogi
Zniewolenie w Egipcie czy było czymś złym
Gorszym niż uwiązanie do przykazań Boga
Żądających od ludzi ciągłego wyboru
Jicchak zniósł ten dylemat wieki wcześniej
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Jaakow

Przeklęty oręż bez żelastwa
Miękkie jest jego podniebienie
Rażony dzidą pada niemy
Cięty mieczami nie powstanie
Zsinieje sczeźnie
Gdyby to Bóg uzbroił słowa
W szyszaki kopie twarde tarcze
Pozwolił zmieścić naszym oczom
Siłę nie znaną człowiekowi
Przeklęte usta zbyt wstydliwe
Czy zechcą krzyczeć do ataku
Kontrować w porze Bożej łaski
Sprawnie potykać i szarżować
Poświadczyć męstwo na przedmurzu
Nie broniliśmy żadnych murów
Stare opadły zapomniane
Glisty strawiły ich przesłanie
A nowe wciąż czekają władcy
Który je wzniesie ponad trony
Przeklęci cały czas bezbronni
Za słabi na modlitwę
Siejemy chwasty i perzowce
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Przeklęta nicość skryta w rzeczach
W ludzkiej nadziei niespełnieniu
Iluzji że prawda leży gdzieś pośrodku
Abstrakcje rodzą się z człowiekiem
By służyć a nie rządzić życiem
Wchodzą w twe ciało pieszczą duszę
Ruszają sercem ręką nogą
Przeklęta głowa znosi dzielnie
Wygodne trwanie ponad trudy
Tylko głupiec sprawdza za i przeciw
Dostrzegając pułapkę bliski koniec
Od zawsze siedział we mnie szydził
Kaleczył niepewnością zawstydzeniem
Zakłócał święty spokój

Przeklęta dusza uśmiercona
Jadem materii gwiezdnym pyłem
Z którego czerpał swoją siłę
Nocny widnokrąg pejzaż z nieba
Klucz dzikich gęsi ku południu
Otworzył sezam możliwości
Lud liczny jak żwir z brzegów
Zasłonił wielką tarczą jutrznię
Przeklęte braki w uzbrojeniu
Gdy chętna dłoń nie chwyci miecza
Rzesze nawykłe do pastwiska
Chłodzenia win tłustej oliwy
Bez królów wodzów i żołnierzy
Niepewne wsparcia Boga w walce

Bo nie wykonywałem ważnego obowiązku

Uciekały w obliczu wroga

Wobec samego siebie całego świata
Lekceważąc naturę Boga
Niemądra potem rozpacz czas przeminął
Bezmyślność rzuci grudę na mój całun
Przeklęty piach przygniecie piersi
Za późno na ucieczkę do wolności
Bóg z niej nie zwolnił to wciąż nakaz

Nie było murów twierdz schronienia
Choć ludzie pamiętali że Bóg pomógł
Ilekroć śmierć niesprawiedliwie
Raziła ostrzem czyste serca
Przeklęte one dzisiaj brudne
Trafione grotem po pstre lotki
Będą uznane za przestrogę
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Przeklęta zła ciekawość niedowiarstwo
Chmura nurza się w ziemi po kałuże
Strumienie śpieszą rzeką w dół padołu
A tam ocean zrywa z nich gorsety
I ulatują z wdziękiem pod nieboskłon
Są teraz tuż nade mną ciężkie burzą
Zbrojne w armaty niosą deszcz ołowiu
W ich grzywach ogień zwiastun śmierci
Rumaki rwą galopem ponad rżyskiem
Wprost na zuchwałych żądnych wrażeń
Przeklęci stracą zaraz życie
Za otwieranie świętej skrzyni Boga
Pięćdziesiąt aż tysięcy
Siedemdziesięciu w Bet-Szemesz

Przeklęte zmieszanie dobra i zła
Tak wiele w życiu zyskałem
Lecz nie umiem rozdzielić
Rzeczy pięknych od niegodziwych
Otacza mnie kaprys
Nastrój chwili błaha rozrywka
Jałowy spór o stratę czasu
Przeklęte pomieszanie
Mnóstwo go już doznałem
I wciąż nie potrafię oddzielić
Spraw brzydkich od szlachetnych
Osaczyły mnie zewsząd wojny
Ludzie zbrodni wściekli jak zwierzęta
Chcieli bym to ja nałożył zbroję

Nie zdążyli zrozumieć przesłania

Nie stawiłem się na polu walki

W którym Bóg pouczał wodzów
By przyjmując w darze podobizny
Lanych w złocie wrzodów odbytnicy
Przeklęci nie trzymali ich przy Arce
Lecz odrzucili darczyńcom za miedzę
Poza kamień graniczy na zachód
Filistynom na ich wieczną hańbę

Mogłem pójść sam wyniszczyć tysiąc
By armie nie puszczały z dymem winnic
Nie wieszały biedoty przy krużgankach
Przeklęty stałem długo w dali
Urzeczony mariażem życia śmierci
Czekałem bożej miłosierdzi
Gotowy wytrwać tak do końca
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Przeklęte jest dziedzictwo
Naznaczone linią
Pomiędzy życiem a czerwienią
Jej granice znikają
Gdy odpowiedź na słowo Boga
Należy do człowieka
Użyteczność szkarłatu co ją wyznacza
Nurty rzeki tonie morza
Źródło w którym brodzę o świcie
Studząc promienie słońca
Przeklęte za dnia i w nocy
Niosące w sobie zagładę
Wokoło obce wojska
Brzask bitwy zamęt strach

Przeklęty marsz przez życie
Bez krzty mistyki wyrzygany
Ziemia to robi z buntownikiem
Przeklętym i wariatem
Dziecko gdy stawia kroki
Porusza nimi chmury
Trzęsą się połoniny
Kamienny potok rusza
Zmienia w kryształki wody
Przyniosą ustom ulgę
Na starość kiedy spierzchną
By odejść lecz co po nich
Prócz pierzyn skalnych
Stos głazów zostanie

Kto gotów jest oddać życie?

Nikt nie pamiętał o godności

Ocalić dla potomstwa
Nieboskłon widnokręgów
Zorzę polarną swą duszę
Przeklęte wytracenie
Bóg tego nie zliczy
Jeśli ty nie pomożesz
Żywy czy martwy

Trzeba ją było wtłoczyć w ptaki
Łowione siatką oka
Czekały na nią ryby
Łapane dłońmi w rzece
Przeklęte marnotrawstwo
Taka okazja nie zdarza się co dzień
Wzniosłość jest tym czym chcemy Boga
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Przeklęte posłuszeństwo wdzięczne ucho
Jeżeli tłuszcz barani zjedli syci
Nikt nie kołysał bożych darów
Przed rozpoczęciem sprośnej uczty
A Bóg odwrócił się smucony
Przeklęta krnąbrność prawie jak bałwany
Zdobione w koraliki malowane
Nadziane na rzemienie już zawsze w niewoli
Czerwiu pszczoły odłożą pierzgę
Lecz dziki ryś nie chce poczekać
Na miodny owoc społeczności
Traci pasiekę larwy młode
Słucham pokornie skarg królowej
Nad martwym rojem

Przeklęty naród Amaleka
Żądny niszczenia od zarania
Bóg dał dziś króla wodzów armię
Żeby pokonać arcywroga
Rzucić w przepaście i roztrzaskać
Obciążonego klątwą króla
Jego bezgłowe woły owce
Wielbłądy osły moc poddanych
Przeklęci woje nie chcą słyszeć
Że nakaz Boga nie jest fraszką
Gromadzą jawnie co jest boskie
Chcą skraść wprost Bogu
Fant z narodu
Wydanego na szybką śmierć

Gdzież mi odnaleźć siłę ducha?

Czas już budować strome mury

Rosa pokryła mech i trawę
W szparach świadczących o zaprawie
Niegdyś solidnej z kazeiny
Grodzenia dla najświętszej Księgi
Przeklęta wizja nie daje spokoju
Mur wpada pod fundament znika
Bezsilny krzyczę w pustym miejscu

Jakże przeklęty dusze zgubi
Jeśli Bóg nie skarci samowoli
Powstrzyma żądzy posiadania
W zamian za czystość zaufanie
Łapczywi chciwie zwożą łupy
Nie boją się ludzkiego gniewu
Potrzebna kara żeby zrozumieli
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Widzę Saula w winnicy Boga
Na Karmelu stawia sobie pomnik
Chce wzmocnić królewską powagę
Lecz czeka już na niego w Gilgal prorok
Bóg go tu przysłał po ludzką koronę
Król wcale nie chce uznać grzechu
Przekroczył rozkaz Boga a teraz odwleka
Wyznanie własnej winy
Przed samym sobą i przed Bogiem
Zaraz utraci władzę
Bóg nie okłamie nie żałuje
Nie jest człowiekiem by się cofnąć
Korona znajdzie nowe miejsce
Na skroniach sprawiedliwego
Wypełniło się słowo Boga
Widzę wszystkie bogactwa Amalekitów
Ciągle groźnego ich zbrodniarza władcę
Miecz Agaga odbierał matkom dzieci
Prorok każe go przywlec tnie na części
Jaakow wie że nie ma w tym nic z zemsty
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Przeklęci jasnowidze wieszczą biedę
Mało im kataklizmów żywiołów i klęsk
Źrebię wybiega w pole szuka stada
Pisklę odfruwa z gniazda za rodzeństwem
Malec przekracza próg idzie przed siebie
Słońce wznieca pożary płoną lasy
Ogień skacze za wiatrem w korony na sioła
Spopiela domy stajnie ptasie kosze
Człowiek dosiada konia przygarnia sokoła
Wspólnie gnają do źródła rzeki
Przeklęta woda zmienia świat w więzienie
Straż nie będzie potrzebna kto ucieknie
Czuliśmy zagrożenie lecz jak mu zaradzić
Stojąc nad stęchłą cieczą

Przeklęte uwodzenie wdzięcznym blaskiem
By zmylić moją czujność zepchnąć w przepaść
Słyszę dwa dźwięki bez harmonii jak strzępy poranka
Gdy rosa znika szybciej niż tarcza księżyca
Liszka myli trop hieny za nimi wataha
Biegną wprost na skraj zbocza nie miną uskoku
Piasek sypany wiatrem prószy w oczy
Starannie osłaniając rozpadlinę
Przeklęte jego żniwo skrywane pod fałdą
Szkielety niemych królów kły drapieżnych samców
Mastaby pełne życia w mitycznych zaświatach
Szukałem tam latami wielkiego pałacu
Dłońmi przesypywałem wzgórza ziarnek
Zakłócałem bezwładność z jaką trwają

Nie wierzyliśmy w przeznaczenie

Bo nie potrafiłem zrezygnować z władzy

Kpiliśmy z Boskich związków z dniem
Niszczyliśmy Jego konsonanse
Żaden wierzchowiec nie przegoni losu
To nic że raróg dostrzegł cień oazy
Pędy młodych oliwek w złotym gaju
Kiście srebrzonych krzewów winorośli
Przeklęci bez Przymierza już jutro zginiemy

Przybytek był pode mną ogromny jak granie
Forteca z kutą bramą zaułki i place
Tylko tchnienie zniknęło same białe kości
Przeklęta łatwowierność kradnie życie
Uciec przed nią nie mogę siedzi nawet w grobie
Krypta się nie domyka mógłbym dostrzec cienie
Lecz nic stamtąd nie widać prócz martwej pustyni
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Przeklęte lęgowiska arogancji
Jak to możliwe że istniały
Po tylu klęskach ośmieszeniach
Wciąż pełne entuzjastów
Świętego oburzenia
Gotowych płacić handlarzowi
Złudnej doskonałości
Przeklęte ich oddanie złej sprawie
Emocje niczym wielki piec
Wzniesiony bez wiedzy zduna
Fundamentu komina i nawiewu
Wokoło węże krwi żmije osocza
Jadem kąsały biel drażniły czerwień
Grzechotniki nie słuchały ludzi

Przeklęty bezruch głębia ciszy
Jeśli daremnie krzyczy o mistykę
Woła do świata choć nie słowem
Trudno usłyszeć to milczenie
Człowiek pochłania je zużywa
Pełno w nim krzątaniny
Modnego stylu bycia
W bezkształtnych ramach
Przeklęty pośpiech zniszczył życie
Ono zobojętniało
Jest nieprofetyczne
Przygniótł je ciężar ziemi
Spiętrzyła się skała opadła
Tak jak ludzie nie znający Boga

Upierały się przy swoim

Nie zdążyli wyznać posłuszeństwa

Tylko gesty mogły być zapłatą
Za ich wierną służbę
Przeklęty rozum jest tak słaby
Nie odróżnia głębi od płycizny
Pozory oddalają nas od Boga
Uczucia rozkazują trwać w mizerii
Gady prężą swe mięśnie by to skończyć

Bóg czy wysłuchał nieba a ono ziemi
Zaczął kto tłoczyć moszcz oliwę
Kraj wciąż czeka na ziarno
Boskiego zmiłowania
Przeklęta rezygnacja wycofanie
Z małego czy dużego bez różnicy
Uległość wobec Boga jest zbyt trudna
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Przeklęta śmierć nawet gdy coś warta
Daje się nosić słowom grać na cnotach
Wzbudzać miękkie uczucia huśtać jęki
Przykrawając konanie do wymiaru
W którym trup mógłby stać się żywym
Przeklęty oddech tchnięty w nozdrza
Od progu krzyczy nie pytany
Zrzędzi poucza rozkazuje
Dławiony syczy żagwią w wodzie
Wstrząsa cieleśnie by to przetrwać
Za wszelką cenę
Tyle razy szpicle chcieli wiedzieć
Gdzie skryłem duszę jakiej chcę zapłaty
Za jej bajeczne skrzydła

Przeklęta mowa nienawiści lepka płodna
Jak sperma uczepiona pnia podbrzusza
Gotowa przebyć długą drogę
Sklecić miernotę dać jej cel tworzenia
Łamania fizyczności słówkiem
Szytym grubymi nićmi
Przekraczania materii zmyślną plotką
Szybszą niż wicher meteoryt
Gepard pędzący przez pustkowia
Za dniem mitycznej obfitości
Przeklęta kropla gęstawa cuchnąca
Jej zapach zamiast zrodzić piękno
Daje ludzkości krwawych karłów
Żądnych bogactwa i poddanych

Nie zrezygnowałem z niezależności

Kto marzył o byciu zniewolonym?

Mój duch nie był na sprzedaż dar od Boga
Bez którego istnienie traci zgłoski
Zamienia się w poczwarę wstydzi oczu
Przeklęty złoty trzos tego nie zmieni
Ordery stracą połysk szybko zwiędną
Rodząc kruche potomstwo straszną klątwę
Ojciec wysieje syn zorze lecz Bóg będzie żął

Ci którzy wolą rządzić kraść mordować
Żywiąc swoich klakierów oszczerstwami
Niemiłowani zostaną na wieki
Bóg mówi o nich Niemójlud więc sczezną
Kośćmi łatając dziury w niebie
Przeklęta jest ich zemsta niszczą światłych
Nie poprzestają nie szczędzą wysiłków
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Przeklęty wybór zła kosztem dobra
Złoty dzban lepszy niż cynkowy
Nawet pusty świetnie służy głupcom
Zwykły zaś błękitnawy z chłodną wodą
Przelaną w obły kształt naczynia
Z niego piją poczciwcy studzą pożar
Myją po chłoście cięte rany
Rogatki pełne straży zbrojnej zgrai
Na rozkaz króla mają wstrzymać gwiazdy
By gawiedź znała siłę władzy
Raźno złożyła dusze w hołdzie
Czerpiąc z tego co wolno
W doczesnym zniewoleniu
Przeklęte słońce jeśli ich posłucha

Przeklęty wrzątek kipi w kotle
Leje się z sześciu krańców świata
Na domy place gaje
Osiem tronów zasiądzie w bramach
Z odległych królestw nowomowy
Ludzie nie rozumieją że to koniec
Pędzą na oślep w hardym biegu
Jak koń skaczący na przedpolu
Spętany dla pośmiewiska
Przeklęte jarzmo drewniane żelazne
Nie sposób złamać zsunąć z karku
Gdy nie szanuje król Przymierza
Znów zniewalając wyzwolonych
W Jubileuszowym Roku Boga

Nikt nie pamiętał prawdziwej wolności

Gdzież mi odnaleźć sens bycia poddanym?

Królewska zadra trzyma się powierzchni
Rzeka niesie ją nurtem goni wiatr
Mocarze chcą go schwytać paść na łąkach
Czyścić nim stare srebra wietrzyć stroje
Ich kosztowności pokryje pokrzywa
W pałacach i domostwach zagości głóg
Przeklęte martwe łona zeschłe piersi

Przeklęte kleszcze służą stracie
Rwą skórę ścięgna tną aortę
Piersi i przyrodzenie są trofeum
Barbarzyńskich cywilizacji
Kto mądry niech zrozumie
Bystry przyswoi karność
Nasze dusze bez niej nie istnieją
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Przeklęte zgromadzenia ponad prawem
Jak psy goniące za ochłapem
Z pysków wycieka wściekła piana
Nie widzą sieci ponad niwą
Oczek kunsztownie nanizanych
Na mocny powróz dożywocia
Przeklęci chwalą niegodziwość
Hańbią gościnność biorą siłą
Gwałcą przybyszy dla zabawy
Bóg wyda na nich wkrótce wyrok
Stopnieje plemię Beniamina
Ogień pogodzi ludzi
Martwi powrócą w przypowieściach
Żywi na dobre trakty

Widzę liczne wojska Amonitów
Chcą naszej ziemi z Arnonu po Jordan
Jefta wyprawia posłów dla pokoju
Lecz kapłani Kamosza wietrzą zyski
Zamierzają pokonać w bitwie Boga
Wojna między ludźmi ma rozstrzygnąć
Prawo własności rządy dusz
Wódz Jisraela zabiega o łaskę
Ślubuje całopalić to co z progu domu
Wyjdzie przywitać go jako zwycięzcę
Gileadczycy ruszają spod Mispy
Ufni w szczerą modlitwę
Wrogą armię Bóg szybko wyniszcza
Aż do Aroeru poza Minnit

Czas już podporządkować się Woli Boga

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty połknie tuzin plemion
Jeśli Bóg nie zniszczy sprawiedliwie
Za ciało nałożnicy pocięte na części
Wysłane gońcem ku przestrodze
Na obszar Jisraela
Sześciuset z Rimmon zyska szansę
O ile obrzezają się raz jeszcze

Widzę córkę wodza jedynaczkę
Pierwsza biegnie sławić Jeftę
Ojciec rozdziera swoje szaty
Acz nie człowieka rzecz Bogu obiecał
Lewi by pierworodną wykupił jak syna
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Kehat

Przeklęte nasze światy który z nich istnieje
Ten dobry pożądany zaginął na zawsze
Zły dyszy za plecami zaraz na nas runie
Wczorajszy mordowany właśnie skonał
Zostaniemy zgnieceni czymś bolesnym
Stoimy w złotej pustce czarowani
Kolejnymi wizjami feerią obietnic
Czarodzieje ślą sygnał stosują perswazję
Ich żołnierze przed nami za nami wszędzie
Gotowi do deptania ludzkich łez
Przeklęty skłon wymiotny zdradzi myśli
Będziemy oskarżeni o zbrodnię czuwania
Ono odbiera bezmyślnym wolność
Zagraża porządkowi czegoś na kształt życia
Nie przejmowaliśmy się przestrogami
Mogliśmy słuchać Boga teraz jest za późno
Ludzie rodzą się szybko choć nie wiedzą po co
Trwają przez długie lata ćwiczą oddech
Ucząc się powierzchownie daty zgonu
Przeklęta rzeczywistość zakrawa na kpinę
Rozciągnięta pomiędzy karą bezkarnością
Złudzeniami obdarza każdego z nas
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Przeklęta ma odwaga bez pokrycia
Słabością nie pokonam armii zbirów
Jeden przeciwko pięciu dziesięciu tysiącom
Uzbrojonych po zęby ćwiczonych do walki
Podstępnej i zbrodniczej bez wytchnienia
Sam byłbym wszystkich zniszczył
Gdyby Bóg wysłał mnie na wojnę
To zaledwie formalność jeśliś ręką Boga
Jego mieczem świetlistym gorącym ostrym
Czekam na wyróżnienie ono nie nadchodzi
Może nie jestem godny Bóg wskaże innego
Przeklęte chwile nie ma ich zbyt dużo
Skończy się szybko czas łotry jak śnieżyca
Zakryją świat skorupą nie zdążę stąd uciec

Przeklęte eldorado stracone na zawsze
Było już prawie blisko na wpół drogi
Którą dzieci chodziły codziennie
Bawić się uczyć cieszyć szczęściem
Pustynia kwitła zielenią i złotem
Woda w roślinach zraszała soczystość
Kruszec dodawał piękna rzeczom
Wspólnie kreując konstelacje
O których nie marzyli antenaci
Przeklęty skorpion przestał istnieć
Na bose stopy nie czyhały żmije
Cień wielkich lasów chłód przymorza
Dawały pokoleniom przestrzeń
Ręce pieściły ziemię a nasze myśli

Bo nie uważałem gróźb za poważne

Zasługiwały na więcej i więcej

Przeklęta lekkomyślność wygoda lenistwo
Wykwitnie chłodem serca złą obojętnością
Rozpanoszy się krzywda zawładnie ludźmi
I tylko dzikie krzewy zapłaczą skrząc rosą
Pająk rozwiesi nici pomiędzy ich liście
Uczuli lepkie sieci na sygnał z zaświatów
Boży język z owoców natury

Wbrew woli świata atakom podłościom
Na przekór poniżaniu Zagładzie tragediom
Przeklęty sukces zbudził uprzedzenia
Narody zapomniały o cenie za pokój
One wszak zarabiają na bezkresnych wojnach
Bóg każe płacić wiernym sam nas wybrał
Do dziś świadczymy o tym własną krwią
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Przeklęta trauma rozpacz i strach
Nie mieli słów by o tym opowiedzieć
Wieczorami milczeli półmartwi
Pamięć tłoczyła dane było ich tak wiele
Że wyciekały nosem uszami odbytem
Serca pękały z hukiem poddane siłom
O których nigdy Bóg nie wspomniał
Przeklęte obnażenie to znane nieznane
Godne ludzkiej litości krzyczące o trwogę
Wszystko jest już za nimi choć wciąż czeka
By się przypomnieć ranić póki żyją
Jak trudno uznać cięgi jeśli bez przewiny
Za zawinienia tłumów narodów ludzkości
Rozrywają człowieka na strzępy

Przeklęta moja wiara tak często samotna
Niezdolna do potyczek bitew i kampanii
Przeszkody wciąż te same a przez bezsilność
Nigdy nie zatryumfuję
Rzeki mnie oplatają burawe po burzach
Strumienie w nie wpadają tracąc czystość
Źródła są krystaliczne choć to kwestia czasu
Głębia może je wzburzyć by zmętniały
Brzegi nieregularne mokradła podmycia
Przeklęte sidła wpadną w nie niewinni
Utoną od nadmiaru złych skojarzeń
Żenujących przesądów zabobonów
Nawyku oddychania bez potrzeby
Przez długie lata wegetacji

Nie zdążyli dźwigać swojej kary

Nie czułem się odpowiedzialnym

Przeklęte oczyszczenie zgładziło w dwójnasób
Stosy świeżych owoców kosze głów
Kiście milionookie w rdzawych misach
Chmary matowych much złożyły jaja
Wprost w rozpadlinach miękkim wnętrzu
Jazgotem płoszą wścibskie ważki
Czułe na błogi zapach żeru

Za winy całego świata brak pokory
Sens egzystencji gdy poddanych
Bóg uczył krytycyzmu a oni
Wrzucili wszystko w tygiel wymieszali
Przeklęci cieszą się z błyskotek
Żyją z dnia na dzień do śmierci
Jak mogą być podobni do Boga
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Przeklęte podżeganie światła zbrodnia
Szczycą się nią uczeni w propagandzie
Kawiarniani bywalcy i szkolne dyrekcje
Tłumy czekają znaku danego z mównicy
By z ochotą wygubić swych sąsiadów
Zajmując domy garnki pieniądze ubrania
Ofiary jeszcze żyją muszą na to patrzeć
By przed śmiercią zrozumieć przeznaczenie
Karnie leżeć na brzuchu czekać Boga
Co będzie gdy nie przyjdzie zajęty liczeniem
Sprawiedliwych wśród martwych
Grzechów ciągle żywych
Przeklęte odrętwienie łzy skalały ziemię
Była święta od Boga lecz ją zbezcześciły

Przeklęte nogi że jeszcze nas noszą
Z miejsca na miejsce każde straszne
Głębokie doły leśne jary jamy
Donos pogromy szabrowanie
Stodoły paleniska i obławy
Łapanki marsze kolumn transport
Prycze apele ruszty pieców
Fenol wprost w serce eksperyment
Przeklęci kaci biegli w pracy
Kości mielili wprost do rzeki
By rozpłynęły się bez śladu
Starte na proch wiatr sam zniósł w pola
Obsiane żytem owsem prosem
Goebel liczył korzyści dla ojczyzny

Kto wziął za to na siebie winę?

Nikt nie pamiętał przyczyny

Przeklęci ludobójcy wciąż są wolni
W galowych szarfach wstążkach strojach
Szczęśliwsi i bogatsi niż przed mordem
Za straty Boga niech odpowie dłużnik
W miejsce trupów muszą płacić dzieci
Czy to możliwe by zdołały przetrwać
Bez wody chleba pod stosami ludzi

Która zmieniła zwykłych ludzi
W dzikie zwierzęta rzezimieszków
Gotowych zaćmić gwiazdy nieba
W imię idei nadczłowieka
Lecz wywyższanie kosztem życia
Jak celebracja własnej hańby
Przeklęte zdziera mit z człowieka
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Przeklęte spalone domy ścięte sady
Fundamenty rozmiękły korzeń zbutwiał
Dziczyzna rozkopała łąki grządki
Ogród zarósł pokrzywą rżysko mleczem
Ziemia leży odłogiem zaniedbana
Kirkut zasłany zielskiem śmieciem
Na rynku inni ludzie nowe stroje
Przeklęta to odmiana jakby cisza
Dotknęła wszystkich siłą pustki
W kościele podjazd mozaikowy
Zrobiony z macew cadykowych
W trafikach Joska posterunek
Do mykwy dostęp wprost z ulicy
Wyłącznie za pierwszą potrzebą

Przeklęte zniewolenie Egipt siedzi we mnie
Asyria z Babilonem Persja Grecja Rzym
Dzieje toczą nieśpiesznie moją czaszkę
Ku ruinom cywilizacji Boga
Włoskie getta niemieckie wypędzenia
Hiszpańska inkwizycja konfiskaty
Bulle papieskie synody tortury i pogromy
Europa nie przebiera w środkach
By poprzez stosy uczyć miłości bliźniego
Znaczenia dobra prawdy piękna
Przeklęte oskarżenia o zabójstwo boga
Zarzuty rytualnych mordów bluźnierstw
Stałych kontaktów z diabłem czarownicą
Jak wytrych otwierają port Zagłady

Gdzież mi odnaleźć właściwą miarę?

Czas już zapobiec strasznym karom

Przeklęty gwałt na duszy ożywił przestrzenie
Na placu po bożnicy minjan cieni
Ludzie kończą modlitwę nastał wieczór
Śpieszą do gości rodzin gwaru dzieci
Rozświetlonego naturą Szabatu
Tylko pieśni nie słychać brzęku naczyń
Nie czuć zapachów smacznych dań

Jakże przeklęty wzmoże ich wymyślność
Jeśli Bóg nie odnowi swojego Przymierza
Nikczemność jest w najwyższej cenie
Ismael chce pierwszeństwa przed swym bratem
Ezaw wciąż żąda od Jicchaka błogosławieństw
Nazizm wkracza w salony świeży modny
Czy jest dziś archaiczne znów pytają kiedy
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Widzę potomstwo buntów wyrodnych synów
Ich schorowane głowy słabe serca
Place pełne nierządnic bezprawia morderców
Oni skarby zmienili w żużel wino w wodę
Choć dziś lemiesze skuli na miecze i włócznie
Domy zburzyli by wzmocnić przedmurze
Wciąż nie ma gdzie się schować skryć za życia
Strzały Boga celne ostre wszystkie łuki spięte
Kopyta Jego koni jak krzemień koła jak huragan
Chaldejczycy stają pod bramami sypią szańce
Ziemia wydaje pomruk stracona złowroga
Sedekiasz przedziera się przez wyłom w murze
Lecz schwytany z synami traci przyszłość
Miasto skazane na głód je własny kał pije mocz
Wypełniło się słowo Boga
Widzę Świątynię Boga pożar niszczy przestrzeń
Babilon zabiera w podróż skrzynię
Kadzielnice naczynia wszystkie sprzęty
Świeczniki srebro złoto dwie kolumny
Kehat nie wie czy spojrzeć na Święte Świętych
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Przeklęte serce nie dość rozumne
By umiało osądzić trafnie czasy
Zachować całe dobro kosztem zła
Nie zostawiać nic obok na później
Samo coś się nie dzieje a bez nas
Zmienia w najgorsze nie próżnuje
Urabiane dzień po dniu w tysiąclecia
Przeklęte niszczy język uczenie obcina
Co trudniejsze dla mowy
I trefne w sumieniach
Nie będzie ani moje ani twoje
Rozetną to bezgłośnie tak zubożą
Byśmy nie mogli nawet przyśnić treści
Którymi ojcowizna karmiła swe wdzięki

Przeklęta ma porażka za sukcesy
Nie umiałem z umiarem krzesać dobra
Zamieniać gorzkich kruszców w smak anioła
Rozhuśtałem emocje wzmogłem zazdrość
Z każdej strony już tylko noc nic więcej
Światło porozumiało się z ciemnością
Za plecami mej duszy za kurtyną z łez
Lewiatan mógł to widzieć z widnokręgu
Wypatrując mych oczu trawiąc obraz
Który jeszcze umykał wciąż odległy
Zwierz paszczę miał wczepioną w sieć niuansów
Przeklęty to mechanizm bez hamulców
Obliczony na czas niepewny kruchy
Prawideł kalkulacji nie mogłem zrozumieć

Nie dostrzegaliśmy zagrożenia

Bo nie wierzyłem w zło absolutne

Przeklęta ma płochliwość brak oceny
Jaką miarą nam przyjdzie mierzyć
Wciąż nowe drogi starym słowom
Zagubionym jak my poniżonym
Bez prawa do imienia wiatr je wchłonie
Rozwiesi między niże jakby w myślach
Coraz to więcej ich leży tam na stosie

Przeklęta jest natura która je zrodziła
Chce władać mą pamięcią rządzić wyobraźnią
Bym nie podniósł się więcej porzucił nadzieję
Wschody słońca i miłość szum deszczu ślad liścia
Popatrz na to z tej strony przy tobie trwa życie
Jak myślisz czy na długo starczy nieba
Słońc źrenic zapatrzenia w to co już odchodzi
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Przeklęte me szałasy ze szmat na śmietnisku
Wzniesione bez projektów rysunków detali
Dobrego smaku z nutką dekadencji
Gdzież obiecana skóra z Lewiatana
Nad baldachim spiżowy pod nim cień i relaks
Podczas wyczekiwania na mięso koszerne
Halachicznie odmienionego potwora
Gdzie uczta przyrzeczona z dawien dawna
Kosztem samicy trafionej przez Boga
W obronie własnej dla naszej wygody
Przeklęty stwór po chwili ożył
Nikt nie mógł wiedzieć co się stanie
Puste naczynia spadły z hukiem
W ramiona kobiet lecz wierzyć nie chciały

Przeklęci chorzy głoszą pomazańca
Straszne jak lwa ma podniebienie
Pożre nim wszystkich naszych wrogów
Za poniżenie krzywdy zbrodnie
Nie bali się ich czynić a teraz są w strachu
Mimo ciężkiej pokuty licznych postów
Lecz pomazaniec chce darować winy
W imię miłości żywych pokory martwych
Zgładzone już miliony niby milczą
Ja jednak co dzień słyszę krzyk niewinnych
Wprost z komory gazowej z mojej piersi
Przeklęci zwariowali czy Masziach tu przyjdzie
Za późno na cokolwiek lepiej precz do diaska
Uciekać jak najdalej od miejsc krwawej kaźni

Ociągały się z ucieczką

Nie zdążyli ocaleć

Przeklęta bierność urosła w epikę
Czy jej słowa wykarmią choćby jedną duszę
Może jutro pojutrze gdy kto z nas doczeka
Bo dzisiaj pochwyceni nie mamy żywności
Świat wcale nie odrzucił barbarzyństwa
Zwijając mroczne sensy wieczorów poranków
W coraz to brutalniejsze rasowe bajania

Przeklęty kto wciąż żywy jeśli nie wykrzyczy
Nawet gdyby nie było ludzi co chcą słuchać
Wystarczy choćby zdanie bo będzie jak Mosze
Który spisał początek i milczał zawzięcie
Utrudzony obrazem z wnętrza łaźni
Nie przystąpił do sporu z Bogiem o naturę
Świata bez Boga w samym jego centrum
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Przeklęty człowiek pełen wiary
Że jest podobny równy Bogu
Zdolny ukrócić naszą miłość
Uparcie żąda stąd korzyści
Od nas przez wieki i na wieki
Czy to jest właśnie to wybranie
Z którego mamy czerpać chwałę
Trwając przed Bogiem jak nas stworzył
Pełni obawy o odpowiedź
Co Bóg ma nam do przekazania
Przeklęci jeśli nie słyszymy
Choć mówi głośno zrozumiale
Stoi przed każdym aniołami
Lekkimi ponad komin pieców

Przeklęta ciemność kto ją dziś rozproszy
Miłość zamarła ze strachu przed skalą
Nią jutro przyjdzie zmierzyć cenę
Spłaconą w mroku podłym ludziom
Gdzie jesteś Bóg cię pyta ajeka człowieku
Przeklęty bo do dzisiaj Mu nie odpowiadasz
Ciepło duchowe zginęło w milionach
Myśli ludzi spłowiały rzeka je porwała
W nurtach rozbłysną czasem tak przekornie
Jak za życia gdy wielcy zrzucali sandały
Boso biegli nad brzegi płoszyć złote rybki
Karczmarze muzykanci gonili za nimi
Z wódką i ogórkami za grajkami młodzież
Ostatni sprawiedliwy był wtedy wyrostkiem

Nie zdawałem sobie sprawy

Kto przeżył?

Jak wielu sprawiedliwych dziś odeszło
Trzydziestu pięciu zabrakło jednego
Zaledwie jeden zrywa gdzieś odzienie
Szukając łaski przebaczenia
Trwa dzielnie w sztormie zawierusze
W brunatnym deszczu pośród ognia
Przeklęta jego kruchość wobec śmierci

Ja nie wiem tego modlę się o życie
Bym mógł zrozumieć podwójne złożenie
Z którego mądrzy czerpią światło ducha
Choć nikim jestem pragnę tej energii
Przeklęta moja pycha więc opowiem innym
Sam mogę trwać w zaciszu jeśli się ostanę
Cały w świętym kadyszu czekając na Boga
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Przeklęte me wrażenie że jakby wstyd było Bogu
Masziach wciąż nie przychodzi z nieziemską idyllą
Przybytek rozkradziony zrównany z ziemią
Zamiast niego na placach budowlach cmentarzach
Tłumy z tablic zdrapują To Imię
Wokół nie ma już królów tak dawno wymarli
Że lasy zapomniały szumieć pstre legendy
Wyrosłe pośród mogił ojcowskiej krainy
Spełnione mordem na adeptach Pisma
Jedynie wieszcz czasami rzeknie słówko
O Bogu gdyby zechciał błogosławić
Lud cały za modlitwę ryt gorącą wiarę
Przeklęte kalkulacje bo sens tego świata
Wymaga poświęcenia tysięcy pokoleń

Przeklęta ma zagłada jak bunt parochetu
By oliwkowe cheruby wzniosły się znad skrzyni
Odleciały w nieznane za wędrowcem
Któremu nie wolno będzie nigdy spocząć
To za to drzewo cyprysowe w konstrukcji drzwi
I za te belki cedrowe w wysokim stropie
Deski ubrane w złoto na ścianach posadzce
Splądrowane przepadło kto uniesie stratę
Przeklęte takie objawienie jeżeli bez Boga
Ze świata ludzi wzniosłe pełnią ofiar
Milionów dusz by było siebie warte
Zostanie po nas wątły ślad na niebie
Czarny od sadzy wędzonej na wietrze
Bez praw do rajskiej obfitości

Nikt nie pamiętał liczb

Gdzież mi odnaleźć choć nadzieję?

Przeklęte ich rozmiary kto mógłby móc zliczyć
Jak piasek na niebiosach jak gwiazdy na brzegu
Rachmistrze spiszą imię każdego wędrowca
Niech praca będzie dla nich nakazem od Boga
Prorocy już niebawem znów przekażą Słowo
Może sam Bóg powtórzy treść Przymierza
Stąpam we krwi po łące czy krew to daremna

Przeklęta ona ilekroć jest blisko
Jak chytre zwierzę przed matactwem
Góruje przebiegłością żąda zapewnienia
Że głodne serca pełne są szczerości
Kształt naszych twarzy modlitw nie zaszkodzi
Nietykalności bezpiecznej przeprawie
A wieże straży wzdłuż drutów tuż obok
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Przeklęta moja rozpacz zmieszana z radością
Oskarżyciel człowieka nie jest równy Bogu
Wywodzi się z niebytu nie ma w nim natury
Substancja jest mu obca króluje w uczuciach
I trafi do nicości sam jeden go zrzucę
Ze skały niewzruszonej z traktu i pomnika
Wolny prawem do życia od łaski po kary
Księgą wojen bez względu na kolor pożogi
Przeklęta ma żarliwość gdy duchowy zapał
Nie zostanie dziś wsparty przez skrzydła aniołów
Cherubów z toni morskiej nad nieba pokłady
Ponad głowy mych ojców niebieskie niziny
Bogate świętym ptactwem zorzą łąk
Życiodajnym nektarem rajskich drzew

Widzę rozłożyste skrzydła cherubów
Tuż pod nimi wodzowie śmiertelnej armady
Żaglami tną burzowe chmury
Gąsienice ich zbrodni miażdżą macierz
Burzą miasta dławią boskie studnie
Nikt nie jest zostawiony lepszemu losowi
Widzę mrowie aniołów w złotych zbrojach
O których nie mógł wiedzieć żaden człowiek
Wrogie hordy tracą na znaczeniu
Masy dźwigają ciężar taki sam jak przedtem
Stawiają nim Przybytek drzwi przedsionek nawę
Bez żelaznych narzędzi z narżniętych kamieni
Naniesionych tu rzeką niebieską od cicit
Żywą sercem mistyki nurtami podźwięków

Czas już upomnieć się o Masziacha

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty gdy myli się prorok
Jeśli Bóg nie rozmyśla Przymierza
Zło jak perz się rozrosło przenika strukturę
Choć rwę jego korzenie wzmacnia swoją siłę
Już niczego co ważne nie naprawię
Bez pomocy żołnierzy nieziemskich
A wciąż tak trudno zaufać słowom Boga

Widzę Masziacha z Gogiem i Magogiem
Prowadzi ich na Synaj osądza zabija
Ciemność chowa się w ptakach odlatuje
Ludzie robią co mogą wierszem nad rozumem
Amram oplata dłońmi śmierć
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Aneks

Poeta pamięta

Przeklęta wiara w ludzi naraża niewinnych
Dławi siłę rozsądku rani życie
Zniewolone jak ptactwo w złotej sieci
Uwieszone księżyca kołysze usypia
Śmiertelnie osaczone czarnym słońcem
Zamyka przed porankiem w niebyt
Nie żegna kto umarły za chwilę odległy
Wyrzucony przez okno za mądre przewiny
Rozcięty wzdłuż i w poprzek w prosektorium
Na marmurowym stole czerwień z łez
Artur Jakubas zasnął
Rządowe rzezimieszki żołnierze przestępców
Cztery lata po zbrodni zgładzili Anioła
Przeklęci mordując mnie w brzuchu żony
Czas nie zamaże tych dwóch imion
Jakże przeklęty bez duszy o zgrozo!
Jeśli Bóg nie ukarze oprawców
Wiatr wieje ku południu krąży wraca
Chłód rozpościera północ nad pustkami
Poeta pamięta krew i ziemię
Bóg płucze czas w zamorzu rozlewa opary
Chmura ocieka deszczem upada na ciała
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