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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.
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LAMENTACJA 1

Część I

Adam

Przeklęte niebo nie nazbyt znane
Życia zabraknie na zgłębianie
Mrowia tajemnic bezliku oczu
Uszu i gęb nadętych straszna pustka
Z której czerń zieje jadem wiary
Kukła wypchana sianem i bańka mydlana
A my struchlali aż podwójnie
Przeklęci razem z ludzką nędzą
Ona nie daje żadnych szans
Na mistyczne spełnienie
Figura pełna śmierci łaski za opłatą
Oburącz chwyta złoto serduszka w diamentach
Na wzór i podobieństwo człowieka
Wysoko nosi głowę słońce firmamentu
Nie rozumieliśmy bałwochwalstwa
Przeklęty nasz starodrzew przy domostwie
Święte gaje pomniki hen błyskotki
Zagubiliśmy się na wieki
Otoczeni przepychem dla zaświatów
Na ołtarzach mordujemy dzieci
Dbając o własność bożkowych straganów
Nie liczy się gniew Boga
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LAMENTACJA 2

LAMENTACJA 3

Przeklęte pomylenie drewna z Bogiem
Stosu kamieni z należnym oddaniem
Chłonne aszery pustoszą krajobraz
Zmarłych wokoło zeżarły tu sfory
Przeklęta rzeźba przed nią się dziś kłaniam
Zrobiona tymi oto dłońmi
Nie mogła pomóc choć miała być tarczą
Z tej samej kłody ogrzały mnie szczapy
Upiekłem w ogniu wonne bochny chleba
Czerwone mięso w świeżym mleku
Jakiż to wstyd wciąż nieobecny
Modlenie się o życie do tego co martwe
Jutro znowu upadnę przed bierwionem
Wierząc w me wyróżnienie

Przeklęte złoto srebro spiż
Lane do form zdobniczych
Kute misternie i gładzone
Granity cięte w skalne bloki
Kloce drewniane miękkiej lipy
Ściętej toporem ostruganej
Dzieci ugięły się śmiertelnie
Pod ich czarownym blichtrem
Wielbią bałwany demony i bóstwa
Choć te nie mogą tego wiedzieć
Ani czuć ludzkiej głupoty
Przeklęte dziwne ryty
Tragiczne nierozsądne
Przez nie dzieci szły błędną drogą

Bo nie dostrzegłem w tym nic dziwnego

Zaniedbywały rozum

Przeklęte myśli uchodzą za boskie
Języki elokwentne a nie mogą mówić
Wzorce nijakie bez drogiej oprawy
Co warte są idee gdzież wskazówki
Którą drogą podążać i w którym kierunku
By świątynie ołtarze cenne słowa
Dłużej nie czciły Baala

Załatwiając swoje potrzeby
Wprost na ołtarze bożków
Przeklęty kanon ojców
Jeśli można go zniszczyć
Nie odróżniając prawdy od fałszu
Dobra od zła
Bełkotu od modlitwy
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LAMENTACJA 4

LAMENTACJA 5

Przeklęte życie bez pewności
Uskarżające się nagminnie
Na zbędny zgiełk i brak skupienia
Dokoła nowe kulty
Wiara w ich świętą równość
Tolerancja zezwala
W imię szacunku dla różnicy
Jednym mordować drugich
Przeklęci groźna to moneta
Zmieniana co dzień w krew
Cuchnące wrzody i konanie
Insekty wpełzły w każdy wymiar
Czy mogliby nie oprzeć się ułudzie
Obnażeni do samych kości

Przeklęte przyznanie racji
Jeżeli sprzeczne z pożądaniem
Głębia mego umysłu
Nie jest w stanie rozjaśnić
Ślepoty oczu
Z nagła trujące chwasty
Czerpią wodę ze źródła
Kwitnących rzecznych kwiatów
Zeschnięty deszcz
Nie rosi
Umiera pod zadrzewiem
Więdnę od jego cienia
Przeklęta metafora
Wypełnia ją strach

Nie zdążyli naprawić błędu

Nie rozpoznałem istoty

Inżynierowie ziemskich dusz
Zakazali dedukcji i indukcji
Przeklęci chcieli zniszczyć ludzi
Boga przypisać do teorii
Uboższej w treści od snu ważki
Jakby można było Go zrozumieć
W oparciu o ignorancję

Oślepiony słonecznym pnączem
Zdobnym w puchar księżyca
Pijany zodiakiem gwiazd
Ledwie patrzę w ich przeszłość
Zbyt stary to obraz światów
Przeklęta złudna wiara
Że będą moją przyszłością
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LAMENTACJA 6

LAMENTACJA 7

Przeklęte ohydy Amonitów
Tofet odlany z brązu
Zbrojny bezbożnym żarem
Przeklęci ojciec matka
Ufając kapłanom
Dają bożkom potomstwo
Stracone życie dziecka
Prowadzą je przez ogień
Zbrodniczy nierząd
Na sądnych stokach Baala
Razem z owcą cielakiem
Krzykliwą turkawką
Ryk wołu przyćmi prośby
Wołanie o pomoc

Przeklęte obyczaje z ojca dziada
Miażdżące dusze w tyglu
Jeśli czasem spojrzymy za siebie
Czujemy obrzydzenie
Przeklęte zło obecne nocą
Za dnia sypane z rąk do rąk
Syte naszymi marzeniami
W ziarnkach listowiu i kielichu
Bez twarzy szliśmy w stronę fasad
Zauroczeni lichym pięknem
To co na górze zdawało się dobrem
Więc krążyliśmy strojni w maski
Zapominając o słuchu i węchu
A kiedy prawda wyszła na jaw

Kto ratował swą krew?

Nikt nie pamiętał więzów rytu

Barbarzyńcy dbali o biel mąki
Jej rozpalona woń pieściła
Nozdrza stronników smakiem chleba
Przeklęte dźwięki kotłów
Rzucane w rytmie serca
Machina z siedmiu komór
Czerniąca dusze śmiercią

Przeklęty jeśli nie jest dla nas
Jeżeli słowa są obdarte z sensów
O których tylko Bóg może coś wiedzieć
Bogatsi przyzwoleniem i nakazem
Pomiędzy trwałą bezradnością
Stoimy w zakazanym miejscu
Ciągle bezprawnie wciąż błądzący
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LAMENTACJA 8

LAMENTACJA 9

Przeklęta profanacja
Zmieniana w świętość
Droga wiedzie nadbrzeżem
Faluje w rytm wody
Nie mam żadnej pewności
Czy szum jej jest właściwy
Sacrum skryło się w głębi
Oczom niewidoczne
Przeklęte powonienie
Nie czuje zapachu
Ucho nie słyszy lotek
Wciśniętych pod skrzydła
Opuszki palców gubią
Krew synogarlicy

Przeklęta idolatria tłoczona z krwią matki
Z nasieniem ojca i mirem domostwa
Wytępić jej nie sposób co najwyżej
Ogniem
Wypalić w żywej tkance
Strach przed ośmieszeniem
Przeklęty miot człowieka
Nie przejmując się hańbą
Walczymy z rozsądkiem
Czarowne misterium oddań
Tworzymy nowe cielce
Falliczne tańce śluby posłuszeństwa
Każdego dnia i świętej nocy
Aż do spóźnionej śmierci

Gdzież mi odnaleźć ryt?

Czas już odrzucić błe bałwany

Przeklęte wnętrze z pustką
Zmuszone zacząć od nowa
Bez starych zabobonów
Tego co znane lubiane
A rozum wciąż nie nadąża
Szukając pięknych rzeczy
Nie z tego świata

Jakże przeklęty nazbyt opieszały
Jeśli Bóg nie wesprze wysiłków
Skazanych na przedwczesne fiasko
Tak bardzo cieszyliśmy się z wyboru
Dokonanego pod wpływem przebłysku
Szelestu liści na poboczu
Deszczowej burzy która je uniosła
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LAMENTACJA 10
Widzę wizję Moszego w niej siedem ołtarzy
Ciemiężcy dźwignęli oddania
Błagając o jego śmierć
Lecz Bóg nie jest człowiekiem
By był strwożony przewrotny
I nie jest śmiertelnikiem by ustąpić
Czy On powie i nie uczyni
Kazał im błogosławić nie złorzeczyć
Bo nie dostrzegł w nas przewinienia
Skazy czy nieczystości
Żaden złowrogi zamiar nam nie sprosta
Powstaliśmy jak przerażający lew
On nie położy się zanim nie pożre
Nim nie zasypie krwi najeźdźców
Wypełniło się słowo Boga
Widzę lud który będzie wywyższony
Rozprzestrzeni się jak strumienie
Jak ogrody przy rzece i wonności
Woda prawdy tryska z jego studni
Adam zrywa owoce rodzą jej obfitość
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Część II

Szet
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LAMENTACJA 11

LAMENTACJA 12

Przeklęty cały świat bo winny zaniedbania
Ścięte tu drzewa martwy człowiek nasz tryumf
Wprost z krwawej natury serca
Na cóż by było żądać zrozumienia
Gdy czas morderczej drogi nie ma końca
A nikt jej nie przemierza by liczyć odległość
Do okolicznych miast i sądu
Nikt nie woła starszyzny nie wznosi modlitwy
Żadna fizyczna wielkość nie jest określana
Ani odmienna przestrzeń oby była święta
Którą mieliby przybyć zacni mędrcy
Byśmy w łożysku dawnego potoku
Przeklęci złamali jałówce kark
Błagając o litość

Przeklęte me źrenice bo wszystko widziały
Skóra i kości tylko na nim były
Rażony nie podniósł się do życia
Zbrakło w mizerii ciała lotnej duszy
Morderca śmiał się głośno wokoło miliony
Gapie szczerze życzyli dobrych mocy
Byłeś tam ze mną po co to roztrząsać
Wyliśmy w uwielbieniu aż zachwyt zahaczył
Zuchwałym gestem głębię nieboskłonu
Ciemna ciecz splamiła zbocze
Przeklęta wystawiona na żer
W strużkach martwa w kałużach zastygła
Leżąca ponad piaskiem matowa nijaka
Na twarzy sprawcy gdy ruszył bez przeszkód

Nie ścigaliśmy zabójcy

Bo nie oceniałem zbrodniarzy

Sami sobie mieczem i wyrocznią
Zrozumienie czy przyszło na rozstaje
Ten człowiek pozostał bez imienia
Nie poznałem jego pieśni snów i marzeń
Przeklęte ręce które mordowały
Choć nie w naszym imieniu przelały krew
Bóg nie usunie jej niewinnej spośród ciebie

Przeklęte poniżenie nie wykryte na czas
Bezbronni są naiwni czekając wskazówki
Pióropusz reguł koślawi me myśli
Stroszą się jakbym sam był ofiarą
Bezmyślny od poczęcia do tęsknoty
Wylegującej się w tęczach źreni
Ciągle ślepionej przez zabójcę
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LAMENTACJA 13

LAMENTACJA 14

Przeklęte rzeczne piaski
Nie przejdą po nich z ziarnem siewcy
Ani żeńcy dosięgną klepiska
Tułacz stracił swą przystań już na zawsze
Ugór na mocy liter zostanie bez żywych
Sprofanowany znaczony obłudą
Bez której nie mogliby się obejść bliscy
Dzieci me stały przy mnie i jak ja milczały
Chcąc podglądać przed zmierzchem drapieżne
Misteria
Przeklęta ich oprawa jeśli jest nią ciało
Okryte łachmanami i stertą kamieni
Choć tłumy gapiów odejść stąd nie chciały
Szybko gdzieś zagubiły istotę tej śmierci

Przeklęci ufni w lepsze jutro
Choć pozbawieni złudzeń i godności
Jeśliby bunt wzniecili bożka walki
Lub skryli swe zewłoki w szczelinie przy drodze
Konnych nie zaczepiając piechurów forpoczty
Niesmakiem bliskiej śmierci
Przeklęty zbrojny w przywileje
Których źródłem czyni wolę Boga
Acz nie Bóg to i nie nazbyt święty
Zwyczajny rzezimieszek pstry w bajania
Bezkarny w podłuż polnych ścieżek
Na gościńcach bezdrożach
Syci się poniżeniem
Zadumanych pieśniarzy

Lekceważyły morderstwa

Nie zdążyli ujść z życiem

Przeklęci pozbawieni uczuć
Na których można by wznosić pałace
Srebrem kryte złotem szykowane
Z zasadzką na przybysza sławnego czynami
Czerwonego od wdzięcznej krwi
Niewinnie lanej przy rozboju
Do odległego starorzecza

Choć znali zdrowotne wywary
Magię leśne oczka źródła mocy
Przeklęte topielice powodne w odmętach
Sieć pajęczą rzucaną brzegom duszy
Nie szukali natury wolności
Zaniedbanej w ich martwych gardłach
Niedostępnej trupim ścierniskom
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LAMENTACJA 15

LAMENTACJA 16

Przeklęte żądanie prawdy
Jeśli wciąż nie jest objawiona
A ty w zamian za jej uznanie
Chciałbyś zachować prawo
Do bezkarnego mordowania
Pożera mnie poczwara
Skradła już uszy oczy
Bym nie mógł dostrzec w tobie
Człowieka
Przeklęte krtanie zbyt sztywne
Słowa za ciężkie śmiertelne
By podnieść głowy i karki
Wydrzeć z brzucha wymioty
Z pomiędzy zębów plwociny

Przeklęte po stokroć co mizerne
Kruche pod mieczem grotem
Siłą wpędzone w zgubę
Los trampów chłonnych świata
Stubarwnego zza krain
Pałaców pełnych dumy
W nich pycha żądna władzy
Nad życiem wędrowców
Emocje grzeją złoto
Komnat królewskiej mocy
Pełno jej wokół władcy
Odbiera mu jasność myśli
Zmuszając do tyranii
Przeklęty rząd nad śmiercią

Nie rozważałem zmiany samego siebie

Kto mógł zrozumieć zwykłych ludzi?

Zatrzymywany w pół drogi
Przeklęty za brak konsekwencji
Stałem się bronią i zbrodnią
Gotową zgładzić za grymas
Kobiety dzieci i starców
Uparci są ci ludzie
Ciągle tkwią przed oczyma

W królestwie niedomówień i podejrzeń
Potęga hufców nad wzgórzami
Wiatrem pędzona na skraj traktu
Na którym zbrojni schwycą śmiałków
Zniszczą ciekawość krytyczne pytania
Przeklęte dla króla jednakie
Zrzucane ze stopni ołtarzy
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LAMENTACJA 17

LAMENTACJA 18

Przeklęte stare dzieje zmiecione ze stołu
Wiedza chroniona siłą tarczy
Przed którą nikt nie cofa języka i fałszu
Zmieniając kreśląc niszcząc
Przeklęte odrzucenie przyszłego dziedzictwa
Czy Bóg spodziewał się więcej po dziele człowieka
Następstwa ludzkich czynów są zakryte
Któż mógłby znać ich wszystkie skutki
Zmęczone dobre słowo najczystsze intencje
Nie są w stanie wyżebrać kredytu miłości
Bez niej czyż są dostępne wolności i wola
Zdolne przywrócić światu spisane kanony
Przeciwko skrytej za ciemnością
Naszej krnąbrnej naturze

Przeklęta jest bezwonność osacza mnie szczelnie
Brak zapachów wskazuje początek konania
Zniszczone powonienie przeżarte trucizną
Bez śmierci żadne życie nie miałoby sensu
Rozpiętego na miarach ludzkiej i niebiańskiej
Łudząco podobnego do nieśmiertelności
Com warty w ziemskim fachu jeżeli przeze mnie
Giną senni wędrowcy godni podziwiania
Bezbronni w świecie marzeń widać to w ich oczach
Zasnutych barwną zorzą pulchnym mchem i ciepłem
Rozrzucają je hojnie na bliskie rozstaje
Jak mędrcy odpowiedzi na trudne pytania
Przeklęty w wiecznym życiu mógłbym być wędrowcem
Lecz boję się o siebie jak zwykły bluźnierca

Nikt nie pamiętał Oświadczeń Boga

Gdzież mi odnaleźć prawo Boga?

Szlachetni przez to stracili zasługi
Bez których słońce nikomu nie świeci
Księżyc lustruje zgraję ci ludzie nie wiedzą
Dlaczego ich plan sięga zaledwie pozoru
Modlę się moim mieczem wspieram łukiem
Przeklęte są me prośby jeśli chrome
Umysł pętany złością zniesmaczony

Bezlik strąconych w przepaść rozszarpanych
Matek z dziećmi rzuconych w żerowiska
Przeklęty to wspominam szukając ratunku
Broni nie mogę dźwignąć choć była mi sercem
Kochanką ponad racje głowy
Jedna droga przede mną i jakby w dwójnasób
Drażniąca starą duszę zasnutą ślepotą
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LAMENTACJA 19

LAMENTACJA 20

Przeklęte mordowanie wciąż leży u progu
Ku mnie jest skierowane jego pożądanie
Nie mam nad sobą władzy choć jestem rozumny
Wycieńczony wyborem pomiędzy stronami
Z których znam tylko jedną jej pragnąłem służyć
Druga była odległa tak bardzo nieznana
Lecz winę za to ponoszę sam jeden
Nic mnie już nie powstrzyma powstanę w obronie
Tych którzy nie przeżyli mojej bezmyślności
Zgładzonych pośród żywych i żywych do jutra
Upiorny widok wypełnia mi trzewia
Słyszę jak krzyczy krew prosto do Boga
Przeklęty jestem bardziej od ust ziemi
Otwartych by ją przyjąć z mojej ręki

Widzę martwe ciało na polu
Pięciu uczonych Sanhedrynu
Odmierzyło odległość do miast
Z najbliższego pędzą jałówkę
Obcą ciężarom jarzma
Nad łożysko dawnego potoku
Tutaj nikt już nigdy nie obsieje
Dostojni śpieszą zmywać z siebie zbrodnię
Ich dusze winne są przyczyn nieszczęścia
Bo ludzie nie wiedzieli o drodze wędrowca
Gdy bez eskorty samotny zaginął
Teraz chcą się rozliczyć nad zwierzęciem
Z krwi bezkarnie przelanej niewinnej
Ukoić prosząc przebaczenia

Czas już postąpić przeciwko morderstwu

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zagłuszy dzwon serca
Jeśli Bóg nie ukoi zagubienia
Rozsyłając forpoczty swych aniołów
Surowych acz miłosnych gdyż jestem bez broni
Dziś sen z powiek mi spędza każdy szelest liści
Na uboczu samotny ktokolwiek pochwyci
Zgładzi mnie bez przewiny zhańbi niżej lędźwi

Widzę zbiorową odpowiedzialność
Lśniący topór otwiera złoty kark
Zrzucając do ruczaju grzech śmiertelny
Nad jałówką starszyzna czyści ręce
Szet barwi wodę pokrewną czerwienią
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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LAMENTACJA 21

Część III

Enosz

Przeklęci szukają zrozumienia
Odtrącenie oznacza śmierć
Drzewa płaczą nad sobą
A oni pod konarami łapią w dłonie
Kapiącą z liści krew
Przeklęte czekanie na siłacza
Który nie będzie chciał zapłaty
Za ratowanie w biedzie
Dusze w niej oddzielone od naszych ciał
Bezwładne w pniu nadrzewia
Żywią się tym co niesie
Pędzący tu wschodni wiatr
Suchy zaraz przy ziemi
Jakby miał w tym ukryty cel
Nie chcieliśmy przymierza
Nasze oczy krwawiły i ślepły
Wystawione na ziarnka krzemu
Przeklęte zbyt ostre jak iskry
Bólem toczonych łez
Gasiłem ich barwne snopy
Chciałem zasłonić twarz
Nocną nad nimi tęczą
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LAMENTACJA 22

LAMENTACJA 23

Przeklęty dobry odruch
W świecie drapieżnych zwierząt
Żerujących na nagłym strachu
Niewierze we własne siły i nieudanej
Ucieczce przed przeznaczeniem
Przeklęci jeśli ocaleli
Zażywają wygody
Chełpiąc się bożą łaską
Pośród nie swoich siedlisk
Wierzyli w święty układ
Z siłą śnioną na jawie
Choć milionowi
Wciąż gnani w żar
Nie mogłem tego zrozumieć

Przeklęci zlęknieni skutkami
Wielkiego popłochu myśli
Błogosławili bożkom
A kimże my dla nich jesteśmy
Gdy ignorują lśniące trąby
W dziurawym nieboskłonie
Zmieniają nas w pijawki
Ssące z ludzkiej pierzei
Domostw drzew i pałaców
Bez sławy błogosławieństw
Dla dzieci i wnuków
Wczepionych w kil pod barką
Ocalałych z kipieli
Przeklęte pod moją pieczą

Bo nie pragnąłem Boga

Stroniły od obowiązków

Ludzie czekają na korzyści
Oportunista i hiena z sąsiedztwa
Chcą żyć beztrosko grożą buntem
Przeklęta prawda zaszczepione w nas życie
Wybrańców spośród narodów
Nieżywi policzą prochy
Zechcą odebrać nam ciała

Uwalniając powrozy
Przytwierdzone do bramy raju
Zagubiły świętą logikę
Nie przypomną sobie już nigdy
Wskazań Boga w wędrówce bezdrożem
Przeklętym tak zagadkowym
Że wzbudza zniecierpliwienie
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LAMENTACJA 24

LAMENTACJA 25

Przeklęte odległe rzeki
Dorodne jak cała ziemia
Wypełniona bogactwem
Dziewięciu narodów
Nie nawodnią ich łzy pustkowia
By wykarmić łakomych
Dorzecza zmiażdżą sploty
Schwytane w szczęk imadła
Rachując swych mieszkańców
Łasych na łakocie
Przeklęci poza prawem
Nie warci swego cienia
Przyjdzie im śnić o życiu
W jednym szeregu z bożkiem

Przeklęta doskonałość zalega z zapłatą
Za mamienie mnie drogą
Ukrytą przed losem
Nie zaufam już nigdy nikomu
Kto nie stworzył choć małego świata
W nim kanaańskich królów
Zapomnianych narodów
Mnie wśród nich ułomnego
Przeklęty brak trzyma w zanadrzu
Obraz brzasku początku wszechświata
Wiedzę o strasznych mocach
Bezkształtnej pustki
Długo jeszcze po pierwszym tiszri
Ostatnim dniu słodkiego życia

Nie zdążyli sprzymierzyć się z Bogiem

Nie widziałem potrzeby

Przeklęte urojenia o łatwym podchodzie
Hen od rzeki egipskiej po graniczny Eufrat
Bóg dał wszystkim instrukcję
Słuchali nieliczni
A teraz król skorpionów
Celnie rzucając słówka sączy jad
Próbuje zyskać dla siebie pierwszeństwo

By w końcu ujawnić
Że nasz świat jest dziś trzysta dwunastym
Bóg musi wypocząć po stworzeniu
Tak jak my po przeciągłej destrukcji
Myląc błogosławieństwo z przekleństwem
Światło z ciemnością ze złem dobro
Przeklęta taka skaza
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LAMENTACJA 26

LAMENTACJA 27

Przeklęte alegorie i aluzje
Jeśli nie dosięgają wymiarów mistycznych
Dając ludziom zastępcze rebusy
Nasza ułomność studzi zapał Boga
Jego głębię z początków stwarzania
Spełnianą brzegiem amarantu
Przeklęta buta z jaką i my tworzymy światy
Naiwność że podobne są wielości
Utworzonej przez Boga z niczego
Granice między życiem a czerwienią
Wyznaczone przez pępek tęczy
Nie pozwoliły sięgnąć dali
Od zawsze światło fizyczne
Zaciemniało przestrzeń

Przeklęte co najpierwsze
Utrwaliło granice światów
Pustka oddzieliła nas od prawdy
Skazani na domysły skarżyliśmy Boga
O przyczynę naszej ignorancji
Ciepły wiatr owiewał winogrona
Delikatne ich słodycz dawała nadzieję
Na poznanie wszystkich praw i rytu
Przeklęta stora nie zniknęła
Tajemnica oddzielona od wszechświata
Podobna do szczeliny w skale
Chcieliśmy ją odnaleźć
By rozsadzić raz na zawsze
Uzurpacją i bałwochwalstwem

Kto odrzucał ograniczenia?

Nikt nie pamiętał jednak miejsca

Dziwny ten Boży układ
W którym skazani na bycie w środku
Nie widzimy nic poza nim
Przeklęte nasze plany
By Bogu zabrać horyzont
Porzucić to co wewnątrz
Zamknąć za Bogiem drzwi

W którym Bóg ukrył przed nami
Rodzaj miłości
Pozwalający trwać na raz
W odległych ogrodach
Przeklęci którzy wiedzą
Czym sprawiedliwi różnią się od nas
I jak brzmi niewypowiedziane przykazanie
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LAMENTACJA 28

LAMENTACJA 29

Przeklęty początek nie dla mnie
Cóż jestem wart wobec Boga
Sprawiedliwego miłosiernego
Trzydzieści dwie są drogi
Którymi mógł stworzyć nasz świat
Wciąż nie znam tej właściwej
Ukrytej w nadwielości
Jak mam naprawić zło
We mnie i poza mną
Prawd o Bogu
Szukałem w górskich masach
Mistycznej szczeliny
Przeklęte daremne próby
Naznaczone kruchością wiary

Przeklęty upór z jakim stronię
Oparty o rachunek nazbyt prosty
Przed łaską Boga
Człowiek nie zdoła dźwignąć świata
Gorącego wypowiedzeniami
Przeklęci w nim złoczyńcy
Wygrzewają się w sławie
A sprawiedliwi nic nie widzą
Ślepi trzymają się promienia
Drążąc naturę ciepła
Lecz Bóg jest poza światem
Nie wiem skąd ta radość słońca
Poranna wilgoć niwy
Ma mimowolna tęsknota

Gdzież mi odnaleźć Boga?

Czas już uznać Przymierze

Nie mogłem doświadczyć piękna
Tajemnej kreacji
Być świadkiem
Wzniecenia bożej iskry
Mocą błogosławieństwa
Przeklęty zgłębiam jej naturę
Siłą wyobraźni

Jakże przeklęty łowi wątpliwości
Jeśli Bóg go nie wstrzyma kiedy błądzę
Bez celu godnego człowieka
Życie znienacka przyspiesza
Serce dudni jak bęben
Gotowe przyjąć choć okruch
Bożej akceptacji
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LAMENTACJA 30
Widzę dwie tajemnice Boga
Jedna przykrywa to co w środku
Druga wszystko na zewnątrz
Zbędna to dychotomia jeśli nie jest dobra
Dla ludzkości i dla mnie samego
Choć nie będę mógł jej nigdy poznać
A w niej mistycznych sfer
Dzielących świat na części
Wiele z nich jest tylko w mojej głowie
Są tak śmiałe
Że sam Bóg się do mnie śmieje
Czuję to co dzień tuż przed zmierzchem
Gdy tworzę przestrzeń na nazajutrz
Otoczony czerwonym niebem
Wypełniło się słowo Boga
Widzę rzeźne jałówki kozy i barany
Cięte w pół
Piec dymiący płonąca pochodnia
Spopiela życie zwierząt
Enosz dbał o gołębie teraz tracą dusze
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Część IV

Kenan
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LAMENTACJA 31

LAMENTACJA 32

Przeklęta wiedza o imionach
Ich znaczenie tworzy szkielet świata
A my nie znamy prawdy o ludziach ich misjach
Gubimy się w domysłach
Rujnujących człowieka
Nasze ścieżki wyznacza wiatr
Ślepy bez treści powtarzalny
Jego imię przypadek
Żeruje na nas by zastąpić Boga
Rozsądek podpowiada trzeba biec do niebios
Lecz zbaczamy wstrzymując oddech
Przeklęci zawracamy bez tego co ważne
Taka droga prowadzi donikąd
Porzuca tuż przed zmierzchem

Przeklęte co nazwane choć nikt tego nie zna
Nie widział nie dotykał
Fantazje ludzi śpieszą na pstre targi
Człowiek z Adamem jak masło maślane
Rajska zwierzyna łowna
Dopiero Isza jest ludzką istotą
Od samego Alef aż po Taw
Człowiek z Chawą jak mleko z miodem
Sycące ludzkie dzieci
A co wstawione w witrynę na sprzedaż
Co bezpłodne oddane w niewolę by tam rodziło
Przeklęte chce zawładnąć mym przeczuciem
Że otacza mnie cień uproszczenia
Nie uniknął go nikt z dziada pradziada

Nie nazywaliśmy się więc imionami

Bo nie wnikał w istotę imienia

Przeklęta byłaby uzurpacja
Zbliżająca nas do świata zwierząt
Po tym jak Bóg nakazał dać im nazwy
Według nieznanej nam konwencji
Próby jej odszukania
Od wieków spełzają na niczym
Upośledzając akty kreacji

Które przesłaniem trafiało w podbrzusza
Przez pokolenia raniło boleśnie
Nabywaliśmy dzieci bez Boga
Rzucając liczność naszego potomstwa
Na kark przybranych ojców
Kupców dziatwy mężów i żon
Przeklętych za ciężar srebra
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LAMENTACJA 33

LAMENTACJA 34

Przeklęta zmiana imion bez potrzeby
To jak morderstwo twej rodziny
Głupcom oddanie bliskich dla rozrywki
By wzniecali śmiertelny niepokój
Rozrzucając garściami krew
Nie poznałeś przez to prawdy
Twoje noże czyż nie za tępe
Nie zbyt ostre na obrzezanie
Córki co wieczór lały wino
Kładły się potem obok by cię odkryć
Gdybyś choć wzgardził kuzynami
Przeklęte ich praktyki lecz ty nie pobladłeś
Dbając przelotnie o przyziemność
Ptaki patrzyły w dal z siedliska

Przeklęte rodzi górnolotne
Samce puszące się zuchwałe
Upadną na ciemną stronę łąk
Żałośnie bezradne
Niegdyś niesione nad niebo
Staną się żerem dla mikrych
Wędrujących gdzie oczy poniosą
Do domostw grzesznych pokoleń
Uboga po tym spuścizna
Pochwycą ją krańce świata
Ich przecięcie nie leży poza ludźmi
Przeklęte co na wierzchu
Co skryte łudzące
Ludziom odległe nie nazwane

Zachowywały milczenie

Nie zdążyli tego ująć w trafne słowa

Nie chciały wzbudzić gniewu Boga
Kiedy na dom wybrałeś Coar
Przeklęte tam nauki dla zabawy
Rozpusta od nierządu po morderstwo
W imię zmysłowych jutrzni
Tak wyznaczyłeś własnym dzieciom
Próżną drogę

Przeklęta niedojrzałość
Człowiek próbuje sprostać trudom
By ciała dotknął anioł
Język uchwycił co na rżyskach
Boga samego
Skrytego w niwnych jarach
Za jaskrą korzeni
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LAMENTACJA 35

LAMENTACJA 36

Przeklęta ławica
Ryby ptaki i ludzie
Wzlatują nad chwasty
Pikują przed zmierzchem
Zmieszane nurty ciepłe zimne
Rwą siną toń
Bąbelki niosą zapach
Wiecznych tajemnic
Każdy biegnie przed siebie
Śpieszno wszystkim do grobów
Przeklęte zbyt pojemne
Nie sposób ich zapełnić
Moi bliscy od dawna tam są
Stanąłem na skraju

Przeklęte napletki dla nich samych
Wszyscy czuliśmy doskonałość
Swojego pokolenia
Wyróżniliśmy Boga setką imion
Chcąc przyćmić zaniedbania
Będziemy ginąć bez kary krzyczeliśmy
Nawet przez tysiąc pokoleń
Przeklęta znana nam przyszłość
Nieznana zrzuciła liście
Korzenie roślin za krótkie
Nie dosięgną wilgoci
Drzewo wprost na ugorze
Gichon choć płynął obok
Skrył swą naturę

Nie łączyłem śmierci z przeszłością

Kto znał samego siebie?

Lecz straciliśmy pokolenie
Które widziało i słyszało
To co jest tylko święte
Przeklęty po nas piach
Krew w burzowych kałużach
Wygon z wybrzuszeń i szeptów
Usta ziemi wytrwałe czekają

Niewiedza troskliwa matka
Pozwalała nieszczęsnym
Żyć w bezliku półświatów
W każdym grzech pod konarem
Przeklęci chowamy się w cieniu
Dla siebie i przed Bogiem
Kradnąc z pnia pleń żywicy
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LAMENTACJA 37

LAMENTACJA 38

Przeklęta tresura batem
Okaleczone nim dzieci
Mniej ważne od rzeczy i zwierząt
Brak miłości rozmowy
W której starczą spojrzenia
Dobre uczynki miast krwi
Rozlewanej bez winy
Przeklęta ręka że to robi
Czego serce w skrytości pragnie
W bramie starcy wpatrzeni w zmierzchy
By co dnia godzić w miecz młodości
Pustoszący sadyby winnice
Wbity aż po rękojeść w święte księgi
Na przekór rozsądkowi

Przeklęta zachęta do złego
Wyznacza ją kształt linii
Krąg cyrkla
Nie mogę przewidzieć wszystkich plonów
Które przyjdzie mi z niej zebrać
Ziarno nieznane czy będzie złowrogie
Dobro przede mną wciąż ukryte
Wciśnięte zbyt głęboko siedzi pod przeponą
A jeśli jest fałszywe i nie ma w nim prawdy
Przeklęte zrodzi czyny niegodne imienia
Kłamliwe rozważania o ile przydatne
Usprawiedliwią zazdrość wesprą pychę
Namaszczą pożądanie
Bym był zdolny topić świat we krwi

Nikt nie pamiętał własnej drogi

Gdzież mi odnaleźć tajemne ja?

Przeklęta ona jeśli zapomniana
W jej miejsce kaprys i spodlenie
Złość bez wyraźnych granic
Skrywająca twe ego
W przymurzu miejskiej bramy
Po rdzę klepiska
Kocie łby i łuk sklepienia

Cóż pytania do siebie samego
Jest ich więcej niźli odpowiedzi
Utraciłem zdolność rozpoznania
Gdy odzyskam będzie już za późno
Przeklęte ułożenie oczu choć takie przemyślne
Intrygujące
W świecie pozorów

27

LAMENTACJA 39

LAMENTACJA 40

Przeklęte duchowe piękno
Wszędobylskiej pokusy
Ogołoconej z moralności
Samczej z natury chuciej
Nie widzącej przeszkody w tym
Co jest zwykle u kobiet
Lekceważącej bliskich gdy są chorzy
Radującej się z oglądania hańby
Bliźniego
W dzień jego cywilnej śmierci
Przeklęte to zasady
Można je kupić sprzedać
Targując się o świcie
Z przygodnym nieznajomym

Widzę przerażającą ciemność
Nikt mi nie będzie ufał jeśli to wyjawię
Bo nie chodzimy przed Bogiem
Nie pragniemy być doskonali
Żaden nasz grzech nie jest za ciężki
By go nie można było unieść
Unikając jakiejkolwiek straty
Wciąż wielu chce się ukryć
Między drzewami ogrodów
Przed samym Bogiem
Lecz dziś zamknięte oczy czują
Zatkane uszy słyszą
Choć nadal nie jestem gotów
Moją duszę uzbroiłem w ostre noże

Czas już oświadczyć własne imię

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zagarnie w ciemność
Jeśli Bóg nie nazwie mnie dźwiękami
Godnymi jednej jedynej pochwały
Blasku zanurzonego w warkocz
Serca
Opowieści dla której jaskółki
Zniżając lot spraszają żywioł

Widzę Abrama pełnego zapału
Domownicy poddają się jego woli
W niej Wola samego Boga
By zrzucić ostrzem strzęp napletków
Kenan osusza w skwarze rany
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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LAMENTACJA 41

Część V

Mahalalel

Przeklęci w niezgodzie ze wszystkimi
Żyliśmy przeciwko samym sobie
Otaczało nas poniżenie i z niego czerpaliśmy
Z nieszczęścia uciskanych by nadal upadlać
Odtrąconym odmawiać praw
Niweczyć oskarżanie nas przed Bogiem
Sprzedawaliśmy ich jak handluje się używanymi rzeczami
Przeklęty ciężar kruszcu to na nim wsparta była wartość
Człowieczeństwa
Usidlaliśmy pięknym słówkiem
Skóra siekana batem
Miała podkreślać prześwietność hierarchii
Od której serca butwiały
Kryjąc w sobie okrutne przesłanie
Nie kochaliśmy bliskich
Przeklęte są korzyści gdy drzewo pada
Owoce gniją słowa rujnują świat
Zło wsparte rynsztunkiem pojęć
Dygresyjną różnicą znaczeń
Każde z nich więdnie wraz z listowiem
A my wciąż syci tłuści w jego cieniu
Nigdy nie zasmuceni z powodu braku gości
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LAMENTACJA 42

LAMENTACJA 43

Przeklęta wyniosłość drzew
Terebinty aż po horyzont
Łapczywie piją z mych studni
Nie dbając o prawo własności
Spalę je nocą w pełnię
Zażądam przebaczenia a Bóg
Jeśli spojrzy zrozumie rozterkę
Przeklęte krzyki słyszę je codziennie
Choć wielkie nie dbam o zniszczenia
Wszystkie tragedie zmieniłem w wyrazy
I przypisałem zgrabnym przypowieściom
Pełno ich wokół lecz nie ma kto łowić
Rządliwość wyciosała we mnie pustkę
Której nie mógł zaludnić żaden człowiek

Przeklęte dobro wciąż nietknięte
Wymaga cierpliwości zrozumienia
Skąd czerpią je zwierzęta patrzą teraz na mnie
Uważnymi oczyma jakbym był na łowach
A ja jestem bezbronny czekam co chcą zrobić
Niech wyśpiewają prawdę o mnie i o życiu
W którym to co istotne jak sen nieuchwytne
Przeklęta cisza czepiła się skwaru
Spiętego nad doliną w rozedrganym skłonie
Zwykle zło w niej obecne kryło przyszłość
Spowitą w gęste rzęsy międzyczasów
Ich brzegi tkane siarką z ropnych dołów
Wypełnionych przeszłością myślami i kośćmi
Moimi roszczeniami krętymi drogami które

Bo nie uszanowałem bliskich

Unikały najbliższych

Przeklęte ludzkie trzewia gdy nie jem nie piję
A choćby kto był głodny tu nie ma posiłku
Tutaj nikt nie przywita z daleka przyjezdnych
Przejawy życzliwości jak zwiastun występku
W konarach dębów ptaki wiją gniazda
Kunsztownie przeplatając źdźbła i rosę
Tak w to trudno uwierzyć dla nich nic nie znaczę

Przyjdzie zapłacić za zuchwałość
Tuczenie bez umiaru tłustym mlekiem
Spożytym z cielęciną by dorównać Bogu
Nie znam duszy języka zapomniałem rytu
Bez którego te słowa nie utrafią w sedno
Zwierzęta coraz bliżej zgłodniałe i harde
Przeklęte chcą się zrównać przez mój błąd oceny

31

LAMENTACJA 44

LAMENTACJA 45

Przeklęta arogancja w porę nie skarcona
Siekiera ma kłopoty z twardym dębem
Poderwały się ptaki wiecznych gniazd
Wyściełanych grotami łuczników
Stoję sam jeden naprzeciw tysięcy
Korzenie tego drzewa znają nić tajemną
Przeplataną nutami melodii
Nieuchwytnej dla śmiertelnika
Więc tylko odgaduję jej znaczenia
Rzeźbiące w wyobraźni szare bruzdy
Przeklęte tego plony półprawdy i mity
Słucham ludzkich przechwałek
Dusze ich hen w konarach lotki pod stopami
Odeszli tak jak stali

Przeklęty sen z którego nie można czerpać dobra
Szukałem wszelkich znaków lecz nic nie znalazłem
Żadnych twarzy więc czegóż mam żądać
Gdy odnajdę sam siebie czy zaufam Bogu
Bo czuję tylko lęk
On wciąż czeka
Wyrozumiały cierpliwy i milczący
Dzień jutrzejszy może oznaczać cofnięcie skutków
Trwałego zaniechania
Bez Abrahamowego przymierza
Rozbity na kruche części jak skorupki z garnka
Zagubiłem się czepiłem idei
Przeklętych zbyt niejasnych
Bez oznak anielskości

Nie zdążyli poznać swoich bliskich

Nie tęskniłem za nimi

Uśmierceni w połowie drogi przez los
Z którym przyszło się mierzyć od narodzin
Przeklęty tumult w głowie osaczenie
Lęk przed tym co jest piękne a zakwitło w zgiełku
Teraz dobrze pamiętam spojrzenia najbliższych
Lecz utraciłem wszystkich i wszystko na zawsze
Jak gubi się obrazy w ludzkiej łzie na deszczu

Choć w nich na pewno tkwi sens życia
A z nim tułaczka cierpienie i ubóstwo
Wciąż sprzeczam się o to z Bogiem
Przeklęci którzy śnią na jawie
Ich otoczenie tętni pełnią
Moja niepewność wyjaławia pola
Piasek pustyni pokrywa je marszczy
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LAMENTACJA 46

LAMENTACJA 47

Przeklęte kamienne kukły tak stare
Że z ich oczodołów sypie się czas
A my wciąż wszystko mylimy zgadujemy
Za prorocze uznajemy dźwięki
Które sami tworzymy w chorych głowach
Zepsuliśmy świat przed Bogiem
Cała ziemia napełniona zbrodnią
Przeklęta droga po której stąpamy
Zniszczona ograbiona z wędrowców
Biały kruk i czarny orzeł zmęczeni
Wracają każdego dnia z wyprawy
Ranieni wspomnieniami o miłości
Złaknieni
Na grzęzawiskach młacznych źródeł

Przeklęte przepastne rubieże
Będziemy przez nie przeganiani
Pozbawiani tchu i odzienia
Domostwa chylą się poddają
Przeklęta nasza praca bez zapłaty
Choć spichrze pełne aż po krokwie
Wszystkie te lata są tak złe
Bo nawet lepsze nie zasługują na radość
Nieskończone omija człowieka
Odbierając poczucie spełnienia
Pozostaje tęsknota
Być może Bóg nas skarcił sprawiedliwie
Wobec ogromu nikczemności
Jaką obdarzaliśmy swoich krewnych

Kto tęsknił oprócz ptaków?

Nikt nie pamiętał najbliższych

Zrodzeni na obczyźnie umieramy
Przeklęci kłamstwa strojąc w cnoty
Choć nie wiemy po której stronie rzeki
Żyć
Brodzimy w niej łowimy mity
Łudzimy się poznaniem prawdy
Myląc żwir łaty z niebieską ławicą

Własnych braci i sióstr wprost z lędźwi ojca
Z siły matki jej wnętrze wydało nas na świat
Przeklęte więzy nieuchwytne
Niedostępne jak wyższe miary świata
Z wściekłości rozbijamy świetliste naczynia
Po omacku sklejamy warstwy skorup
Ich spoiwem jest wyłącznie krew
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LAMENTACJA 48

LAMENTACJA 49

Przeklęte światło kiedy traci prędkość
Tarciem zmieniając przestrzeń w miedziane mgławice
Przeszłość wciąż nie spełniona czeka jutra
Coraz bardziej odległa na granicy czasu
W miejscu gdzie się zatrzymał początek wszystkiego
Przeklęty koniec jeżeli jest jeden
Jeśli nie ma wyboru najlepszego z kresów
A racjonalność straci rację bytu
Bóg nie używa tarczy i szyszaka
Wiem że często chowa się na zewnątrz
Dłużej nie mogąc na mnie patrzeć
Słuchać błędnych zapytań paradoksów
Bolesnych świadectw mej niewiedzy
Którą mogą usunąć miłością najbliżsi

Przeklęci jak upadłe olbrzymy
Bezczeszczą wzywanie Boga
Pchając świat na skraj przepaści
Codziennie żądają grzechu
Wprawdzie nie mają nad nim władzy
Lecz wnioskują z prawdy fałsz
Obarczają Boga cielesnością
Z upodobaniem dzielą ją na strzępy
Dla świętych prosektoriów
Widzą to ptaki niebieskie
Fruną na ołtarz świątynny
By chronić sprawiedliwych
Przeklęci tną je przez środek niwecząc trud
Bez którego tak trudno o miłość

Gdzież mi odnaleźć rodzinę?

Czas już uświęcić rodzinę

Że też Bóg wyrzucił nas z raju
Czy szukam rewanżu gdy
W mirażach wolnej woli wykluczam Boga z życia
Lewiatan nadal ma kochanki a jego potomstwo
Przeklęte zagraża światu
Wciąż to lekceważę
Nie wierząc w kosmiczny porządek

Jakże przeklęty kluczy zaraz umknie
Jeśli Bóg nie odsunie karania
Moi bliscy siedzą w bramach miasta
Wydają tam wyroki zapomnienia
Sadzą martwe gaje dla tłoczni
Pasą czerń na czerwone jałówki
Zapach ziemi odsyła ich do nieba
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LAMENTACJA 50
Widzę mędrca przed domem
Pod dębem postacie zza światów
Człowiek wyświadcza im uprzejmość
Serdecznie wita podaje posiłek
Cielęcinę mączne placki i śmietanę
W milczeniu jedzą a ich złote skrzydła
Zakrzywiają przestrzeń zwijają czas
Wyraźnie kręci się na lotkach
A w całym upierzeniu można dostrzec
Czego oczy starca nie dosięgną
Jego żona czy ufa przybyszom
Choć nie kryje swego podniecenia
Bo jeśli to są aniołowie
Nie mogą odejść stąd bez dziwów
Wypełniło się słowo Boga
Widzę wątpiącą Sarę nie wierzy przybyszom
Gdy ich wargi rysują płacz dziecka
Jej łono dawno wyschło jak skóra i wiara
Mąż jest już bardzo stary więc jak to możliwe
Mahalalel nie pyta o nic modli się o życie
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu ZIEMIA OBIECANA
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Część VI

Jered

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu ZIEMIA OBIECANA
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LAMENTACJA 51

LAMENTACJA 52

Przeklęty obowiązek składania danin
Jeśli nie mamy nic prócz własnych dzieci
Czy można stać się dobroczynnym
Gromadząc moc ze słowa pieśni
Którą śpiewak odtworzył na targu
Żądając odrzucenia złych skłonności
Podział na niegodziwców sprawiedliwych
Nigdy nie istniał
Przeklęty pieśniarz zakłócił nam spokój
Gorąco słońca zwęgliło nas żywcem
Susza zmieniła plantację w ugór
Co zdrowe przez oddech udusiło się
Jak mielibyśmy nie być niezmiernie źli
I grzeszni wobec Boga

Przeklęte łzy nadziei prowadzą donikąd
Schody łamią się nikną i znów pojawiają
A ja naiwny myślę o naprawie świata
Mój jest ciemny jego stelaż znany
Z zarysu ciężkich kształtów
Powietrze w nim zawisło bez ruchu
Instynkt każe uciekać nie przystawać
Przeklęty wciąż się waham kuszony przyszłością
Ryzyko niesie z sobą śmiertelne atrakcje
Zaduch dopada ptactwo a ono już w locie
Chce żyć choć to nie ludzie
Ich umieranie byłoby jak myśli
Zwrócone swym znaczeniem do praźródła
Lecz nie mogłyby sfrunąć w palenisko

Nie składaliśmy należnych darów

Bo nie budowałem ołtarza

Przeklęta niemoc krzyk buntu przeciw Bogu
Gościł w naszych sercach od zawsze
Po co mielibyśmy się zmieniać
Nie dając wiary słowom i obrazom
Odtrącaliśmy anioły
A choćby sam Bóg przyszedł do nas we śnie
Któż mógłby sobie zaufać

Wplotłem w niebo pułapkę z wielkich sieci
Przeklęta ma zwierzyna nic nie chce zrozumieć
Zaraz straci swe lotki stanie się przeszłością
Służącą wyjaśnieniu największej z tajemnic
Bóg nie chciał bym ją zgłębił na cóż więc ten upór
Szukanie człowieczeństwa w krwi wątroby
Cielesnego anioła
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LAMENTACJA 53

LAMENTACJA 54

Przeklęta irytacja chwila rozciągnięta w czasie
Jej natarczywość przytłoczyła ciszę
Zrozumienie starych wzorców hen hen
Na horyzoncie padło ofiarą myszołowa
Gołymi dłońmi chwytaliśmy srebrne pstrągi
Żywe suszą się teraz na czarnych bazaltach
Rozgrzanych zaciętością nieprzejednaniem
Wciąż mamy pewność jedynie co do cierpienia
Ryby nie mogłyby być żadną częścią człowieczeństwa
Dopiero zniewolone stają się dla nas naprawdę ważne
Choćby te z niepewnego źródła łowione w świętej wodzie
Przeklęte na nie sieci uczyły miłości
W której zabrakło miejsca na litość
Coś co być może nie istnieje nawet gdy daje o sobie znać

Przeklęte skorupy języka
Lepione z osadu kredy
Kłutej ostrzoną żerdzią
Biały naskórek nieba rozdarty przez wojów
Skamieniały po latach zmieniony w naczynie
Z którego wzeszły gwiazdy nad gwiazdami
Przeklęty gniew i kres bezmiarów
Zniewalają ciekawskim zmysły
By nie dostrzegli przejawów wolności
Dzierżą nagrody za próżność niepamięć
Śpieszą napawać się zniszczeniem
Ich serca rosłe ostrokrzewem
Plantacje siane wciąż plagami
Karczowane winnice bez owoców gaje i sady

Odrzucały ją

Nie zdążyli złożyć w darze plonów

Przeklęta pewność zrodzona z niechęci
Otulona pogardą wobec ludzi
Kierowaną podstępnie na ryby i ptactwo
Czeka tylko okazji by przerwać wahania
Wodny wszechświat dał nura w głąb przestworzy
Pozostawiając człowieka sama na sam
Z człowiekiem

Przeklęty zwyczaj zbyt stary by był ważny
Wiatr zmęczony słowami przystanął
Szukając miejsca w interwałach
Nieznanymi kojarzeniami feerią jednoznaczeń
Chciałby ludźmi potrząsnąć zachęcić do buntu
Powstrzymać nazbyt szybkie umieranie
W którym do dzisiaj zupełnie nic nie znaczą
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LAMENTACJA 55

LAMENTACJA 56

Przeklęte spichrze wiecznie puste
Klepisko razi swą szorstkością
Ślad moich stóp tam ostygł stężał
Miast zbóż pachnących bożą chałą
Zamiast jaskółek z gniazd spod krokwi
Szczury czekają zmiłowania
Walczą o krwawy strzęp łożyska
Ich ślepe mioty tracą życie
Lęk sieją piski na połąkach
Stada wsłuchują się strwożone
Bezpańskie psy wołają księżyc
Na świadka krwawych igrzysk
Przeklęty świat gryzoni zyskuje na sile
Czerpiąc ją z mięsa własnych dzieci

Przeklęte zacne czyny słuszny wiek i mądrość
Niech nam nie wadzą w szukaniu pretekstu
Do prześwietnego morderstwa
Aktu czystej przemocy
Przeklęta słabość gdy nam każe
Orać a nie rujnować piękne miasta
Kochać by być kochanym
Zamiast z wściekłością miażdżyć miłość
Tylko tak można wzbudzać w ludziach
Podziw i strach
Ostoję racjonalnego posłuszeństwa
Kwitnącego w dolinach śmierci
Ciążowych pustkach akweduktach
Niewielu z nas mogłoby temu przeszkodzić

Nie podjąłem wysiłku

Kto byłby tym człowiekiem?

By pola kiełkowały o świcie
Musiałbym zbierać kłosy w pocie czoła
Oddzielać co nie moje choć nic nie jest moje
Przeklęte ciało jeśli się nie trudzi
A chętnie służy za stróża przemocy
Przyjdzie mi płacić za to cenę
Która nie ma rozsądnej miary

W krużgankach
Zarzynaliśmy pierworodnych synów
Ciesząc się z wymazania grzechów
Przeklęty wstyd niknął o świcie
Jakbyśmy myli rzekę świeżym źródłem
Aż do dzisiaj krwawe noże w studniach
Czas bezmyślnie syci ich lepkością
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LAMENTACJA 57

LAMENTACJA 58

Przeklęte ślady wszędzie ich pełno
Nie sposób zatrzeć oznak desperacji
Z jaką kierowaliśmy tasak w żywe cielę
Nasze twarze pełne kłamstwa i pozoru
Serca tak samo martwe jak nieludzkie
Nieczułość znać silniejsza od potrzeby
Uniknięcia Bożego gniewu
Przeklęte paleniska pełne kości
Ostry swąd dosięgnął samych krańców
Nadziwić się świat nie mógł ignorancji
Z jaką wystawialiśmy na próbę swe życie
Bezczeszcząc święte
Co można odpowiedzieć na zarzuty
O krnąbrną dekadencję o niewiedzę

Przeklęty dar gdy jego wyniesienie
Nie dosięga mistycznej miary
Świeci się drogą szatą drażni oczy
Albo ukrywa pod stopami
Jak żmija pośród chaszczy
By po sekundzie rzucić się do gardła
Nierozumnego świata
Przeklęty gad żądlący bałwochwalstwem
Zatracił nasze posłannictwo
Wciąż gromadzimy kamienie na stosach
Publicznie wypróżniamy na ołtarze
Cóż za trawienny pokaz służby
Radosny mocą niestrawności
W duchowym królestwie zła

Nikt nie pamiętał miar i pór

Gdzież mi odnaleźć ołtarz Boga?

Tworzenie rytuałów czy pocieszy Boga
On przekazał je niegdyś lecz wiele przepadło
Przeklęci głupcy złą intencją
Zamienili pożytek w wielką stratę
Liczoną ziarnkiem piasku pod stopami
Gwiazdami na niebie
Popiołem duszącym wiatr

Przeklęte tu kamienie wszystkie ociosane
Ze skał pociętych mieczem go nie wzniosę
Jestem bluźniercą
Odprawionym w to miejsce bez szansy na prawdę
Bezcześciłem je przez to wielokrotnie
Próbując wszystkich znanych sztuczek
Byleby moja racja była boska
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LAMENTACJA 59

LAMENTACJA 60

Przeklęte me błądzenie wypaczyliśmy drogę
Grzesząc jawnie przed ludźmi i Bogiem
Zbrukane co w nas stworzone
Sami chcieliśmy pisać treść Przymierza
Bezkarnie przelewać krew
Gwałcić kobiety mężczyzn i zwierzęta
Byliśmy nadzy
Choć to nie raj ani czas ablucji
Przeklęte rozpustne życie
Bogactwa użyte do intryg
Kierowane na zmysły
Przez tych którzy przybyli później od nas
A odejdą w pośpiechu przed nami
Dziesiątkowani nie pomnażani

Widzę mężczyznę w sile wieku
Podtrzymującego ojca
W drodze do ziemi Moria
Dwóch usługujących młodzieńców
Osła objuczonego drewnem na ogień
Chmurę nad Świątynnym Wzgórzem
Kto jest w stanie to zrozumieć
Pozna sens ludzkiej wędrówki
Skromny ojciec i syn gotowy na próbę
Wspinają się każdy z nich dla siebie
Patrzą na to Filistyni z niepokojem
Spoglądają Samarytanie z obawami
Lecz baran na bożym pastwisku
Nie stwarza żadnych trudności

Czas już złożyć oddania

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zbyt krótki na skruchę
Jeśli Bóg nie uzna żalu i pokuty
Wypełniających odrzwia domostw
Ulice pustych miast
Trakty daleko za murem
Zdobytym przez wroga
Strzegącym jego sławy

Widzę ich obu Jicchak związany na całopalenie
Bóg tego nie nakazał nie mógł tak nawet pomyśleć
Tryk wplątany w zarośla wypełni ryt
Kojąca woń trwać będzie w dźwiękach wołań
Jered wsłuchuje się w słowa anioła
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

41

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

LAMENTACJA 61

Część VII

Chanoch

Przeklęta wyjątkowość z jaką rodzi się człowiek
Niepowtarzalność wyzwala euforię
Bez dystansu do siebie i świata
Ekrany z czystych płócien błyszczą złotem
Niezbędna jest beztroska by dotrwać do jutra
W którym nie ma miejsca na powagę
Górę biorą pstre marzenia i słabostki
Przeklęta powtarzalność
Skryta w pszczelim tańcu mrówczym pędzie
W migotaniu cząsteczek krzemu na bezdrożach
Obawa przed nią metafizyczny lęk przed obowiązkiem
Nie chcieliśmy o nim słyszeć
Żyliśmy nagrodami za każdy uczyniony krok
Zamiast lękać się głębi tajemnic
Nie czuliśmy strachu
I nie dbaliśmy o skutki słów i czynów
Nikt nie stał w zgromadzeniu sędziów
Przeklęte bramy miasta żyły wiatrem
Wypełniającym kupieckie zacisza
Przy zakurzonej studni ślady stóp
Oznaczyły domostwa nieznanych mi ludzi
Których zaraz pochwycę i sprzedam przejezdnym
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LAMENTACJA 62

LAMENTACJA 63

Przeklęty pęd emocji zakuwa w kajdany
Ciemnica ma sklepienie ponad srebrne gwiazdy
Żelastwo ściska głowy mocami obręczy
W zarodku dusząc krzyk niewinnych
Fundament mury wzniesione na kościach
Zmiażdżonych czaszkach żebrach i piszczelach
Ludzie biegną do grobów za pierwszą potrzebą
Jedzą zachłannie serca dzieci
Z miłości do błahostek handlują uczuciem
Poręczając oszustwa przysięgą na Boga
Ja wszystko to poznałem gardziłem prawami
Przeklęta satysfakcja z każdej drobnej krzywdy
Wyrządzałem ją chętnie by być pamiętanym
Spychając boski odruch w ludzką przepaść

Przeklęta nisza zamknięta w jaskini
Otoczona siedmioma światami
W których ludzie znikali bez wieści
Zostawiając po sobie cienie
Przeklęte zżółkły w blasku ognia
Dzieci nie słały mogił
Czekając na wieść od ojców
Starzały się wraz z drzewem
Domostwem i winnicą
By w końcu ruszyć w podróż
Na skraj pochmurnym rankiem
Tajemniczym nierozpoznanym
Zmiennym jak świetlny strumyk
Chwytający za gardło

Bo nie bałem się nikogo

Gardziły strachem

Przeklęci hochsztaplerzy fałszują historię
Wychwalając zgniliznę morderstwa i rzezie
Czyste zło jest ważniejsze ma w sobie coś z prawdy
Dobro pełne słabości miękkiej jak powietrze
Morowe pomazane odbiera rozsądek
Wszystko to oddaliło mnie ode mnie
Dawno straciłem radość z wędrówki do wnętrza

Wiele słońc wskazywało drogę
Każdy musiał ją przebyć walcząc
Wznosząc stele słupy graniczne
Nikt nie chciał wierzyć w przyszłe życie
Przeklęte mlecze i miody tej ziemi
Skargi pretensje ciągłe kłótnie
Co dla Boga możliwe co wciąż niemożliwe
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LAMENTACJA 64

LAMENTACJA 65

Przeklęta dola gonienie w piętkę
Za odchodzącym o zmroku życiem
Pełnym porażek klęsk zwątpienia
Zapobieżenie stratom byłoby możliwe
Gdyby odgrodzić winę parawanem
Zdobionym w laury ukwieconym
A co z pokorą - jest trwalsza niż sukces
Którego nie raz zbraknie by dotrwać do końca
Przeklęci którzy to zmieniali
Lekko sobie ważyli gniew ludzi i zwierząt
Niszczyli sprawiedliwych z grzesznikami
Łając Boga za zbytnią bezczynność
Szalona uzurpacja czcza ocena
Upór że to nie była arogancja

Przeklęty strój jeśli stygmatyzuje
Zderzając nasze życie z nieznośną tułaczką
Gorszą niż mdła wędrówka w ptasim kluczu
Po dobrostajnym horyzoncie
Cudze drogi nie dadzą wytchnienia
Zmiana języka i zasad wiary
Nie unicestwią zła raportów
Archiwów pełnych knowań
Ludzi widzących sens w donosach
Cmentarze już zrównane
Przeklęte zapomnienie ojca matki
Oboje są jak drzewo w środku lasu
Z takim samym jak inne kształtem liści
A drwal wybiera wciąż to jedno

Nie zdążyli przestraszyć się Boga

Nie zgadzałem się na służenie

Matki błagały o litość przebaczenie zniewag
Lecz słoneczne promienie nie słuchały prośby
Znikały raz za razem w ciemnych sadach
Dzikie zwierzęta czaiły się milcząc
Przeklęty blask ich ślepi rozbudzał niepokój
Siejąc paniczny popłoch
Przy którym to co ważne skryło się nietknięte

Podwójnym standardom pełno ich wokoło
Zburzone domy i umysły
Przeklęta rzeź na mym dziedzińcu
Bezładne ciała tuż przy studni
Anioł w rozprutym brzuchu matki
Wskazuje palcem na tren placu
Zbudowanego z ludzkiej złości

45

LAMENTACJA 66

LAMENTACJA 67

Przeklęta cnota jeśli tworzy zło
Jest wówczas nim potrójnie
Ponad siły roślin zwierząt ludzi
Stłoczonych na ciasnych placach
Korzenie starych drzew poddają się
Łańcuchom drwali
Przeklęci zapewniają o słusznych intencjach
Śpieszą wysuszyć drewno na rozpałkę
Kapłani pełni pychy nie dbają o prawdę
Chętnie gwałcą wolności mordują bez trwogi
Nie wierzą w miłosierdzie
Dobro i miłość
Zaraz bębny zedrą z oddań życie
Trąby piszczały zagłuszą krzyk Boga

Przeklęte pieśni nic z nich nie rozumiem
Dochodzą moich uszu
Z kwitnących wokół roślin
Owad przechylił główkę rozgląda dokoła
Jego kończyny sięgają pyłku
Kwiecistych konstelacji
Trzepot maślanych skrzydeł otulił kielichy
Motyl musnął czułkami barwne kręgi
Zioło ścisnęło nagle płatki
Przeklęte zmieniły powab w tanią jatkę
Więzień nie ujdzie z życiem choć swym czarem
Podkreślał piękno z jakim Bóg nas stworzył
W obawie o kształt życia chciałem ściąć łodyżkę
Lecz pochłonęła ją szarańcza

Kto poświęci swe dziecko?

Nikt nie pamiętał barwy strachu

Bogobojność mylona z barbarzyństwem
Pozbawi nas mędrców
Będziemy za to zdziesiątkowani nie pomnożeni
Przeklęty zysk bez kalkulacji
Zamazuje go sadza popiołów
Tłustych stygnących w sercu
Bezbożnej wiary

Przeklęty banał w jakim się znalazłem
Będąc skarconym za dobre intencje
Długo odkładaliśmy liczenie gwiazd
Już dawno piasek stężał w granit
Lęk oblekł się w czerwone czernie
Otworzył pamięć w której Boża Chwała
Wstrzymała mój nierówny oddech
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LAMENTACJA 68

LAMENTACJA 69

Przeklęci burzą co trwałe zastane
Dobrze mi było w życiu z ojca dziada
Wichrzyciele stanęli naprzeciw mej tarczy
Głośno wzywając nowe bóstwa
Przeklęte wszelkie mody niepewne nowinki
Tak wiele bożków czeka wszystkie martwe
Nie są w stanie przetrzymać siły dziecka
Chciałbym zapytać Boga gdzie odnaleźć
To co już utracone bezpowrotnie
Muszę sam z siebie prorokować
Prosząc nieznany wiatr otwartą dłonią
By przegnał przewinienia jeżeli to ważne
Czasami czuję dreszcz parzy płat pleców
Wtedy myślę co może ze mną zrobić Bóg

Przeklęte zgromadzenia obcy mówcy
Wkładają w uszy słowa
Haftowane przymilnie chciwe
Cóż kiedy w słońcu uschną
Słuchane pod młodnikiem
W deszczu wsiąkną z kałużą
Przeklęte bez charyzmy
Bo jak ją mieć w tak grzesznym pokoleniu
W którym złudzenia wyprzedziły myśli
Odgradzając od świata
Pełni życia
Układ zdarzeń sprzyja wątpliwościom
Mój egoizm kipi kaprysami
Tylko trwoga mogłaby coś zmienić

Gdzież mi odnaleźć uświęcający strach?

Czas już pokochać strach przed Bogiem

Nie jestem dobroczynny i na tyle prawy
By zwyciężyć tę zgraję choćby jutro
Do tego trzeba siły lwiej odwagi
Żeby móc związać co fizyczne
Ze znaczeniem moralnym
Przeklęty bez tego dzień
Noc pozbawiona snu

Jakże przeklęty nierozumny
Jeśli Bóg nie wymusi moralności
Karły wchodzą na karki olbrzymów
Chwalą się że posiadły wszelką mądrość
Rabują dzień za dniem
A ja wciąż czekam na miłość
Z kwitnącymi wieloracjami
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LAMENTACJA 70
Widzę tłumy patrzące w gwiazdy
Tych samych ludzi
Którzy mierząc w głąb siebie
Starannie pomijają tak wiele
Armię mężczyzn tuż przed ablucją
Zdolnych zrobić wszystko co Bóg każe
Kobiety w oddaleniu od mężów
By zachować otwarte umysły
Grzmoty i dźwięk szofaru wdarły się w ich uszy
Błyskawice rozcięły wątek źrenic
Synaj zatrząsł się strasznie
Zapłonął istotą ognia
Boga skrytego w gęstości obłoku
Chroniącego nas przez nicością
Wypełniło się słowo Boga
Widzę uświęcony Chorew
Strach przed Bogiem wyznaczył granice
Z dala od ziemi egipskiej
Jisrael przyjął ciężar prawa
Chanoch doświadcza nieba między życiem a śmiercią
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu NIE-PAMIĘĆ
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Część VIII

Metuszelach
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LAMENTACJA 71

LAMENTACJA 72

Przeklęte uganianie za sercem
Za oczyma widzącymi złudzenia
Nasze myśli jak zły posłaniec
Który skrywa przed światem
Że dawno stracił wiadomość
Przeklęty pozór
Odświętny pięknie ubrany
Zwabił nas swoją bliskością
Był jak na wyciągnięcie rąk
Nieszczere gesty umiaru
Gdy oczy chcą wywyższenia
Nogi niosą wysoko gonią głowę
A ta już w chmurach nieba
Niemal święta

Przeklęte rekwizyty potrzebne czy zbędne
Zdawały się być pod kontrolą
Usłużne na skinienie wszechobecne
Przeklęta ma wygoda lekkomyślność
Odpowiedzialne za ich długie życie
Wokoło mojej głowy i podbrzusza
Pełne mistycznych znaczeń tajemnicy
Wymazały tefilę z pamięci
Zajęły święte miejsca wyparły prostotę
Tę która otwierała na mą prośbę duszę
Zapomniałem gościńca bramy kutej
Do mojego pałacu sadów winnic
Przedmioty wciąż chłonęły coraz więcej
Aż miejsca zbrakło na modlitwę

Nie modliliśmy się

Bo nie czułem jej w sercu

Przeklęta widownia klakierów
Bijąca gromkie brawa
Żywiliśmy się barwą ich dźwięku
Rozwieszoną nad stołem
Próżności
Jedliśmy bez dotykania
Spuchnięci od nadmiaru

Przeklęte kręgi domu zagracone
Zamiast świętej przestrzeni królestwo rupieci
Przywalone gdzieś prawda dobro
Do uszu mych dobiega cicha skarga
Ważki roznoszą ją na skraje świata
Lśniące ich skrzydła gną się nad ciężarem
W locie muskają odwłokiem fetysze
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LAMENTACJA 73

LAMENTACJA 74

Przeklęci śpieszą z oskarżeniem
A ja wciąż nie wiem jak zbudzić litery
By ułożyły się w gwałtowną prośbę
Wołanie o ratunek choć jest już za późno
Uparcie szarpię rylcem złote dźwięki
Miękka natura tablic jakby martwa
Odciskam w glinie znak za znakiem
Z gorączki mylą się znaczenia
Tymczasem oni są tak blisko
Za chwilę zajmą moje życie
Przeklęte kreski zamiast duszy
Jakże nietrwałe bez kopistów
Na pieprz wyschnięte skamieniałe
Zbyt kruche starte na pył

Przeklęty chaos w całym świecie
Wplatamy w niego piękne słówka
Licząc na choćby strzęp harmonii
Chyże sokoły na wyżynach
Niosą przesłanie pod niebiosa
Choć sokolnicy nie od Boga
Żadna roztropna myśl nam nie przyświeca
W wyprawach po nowe błyskotki
Okupione ranami
Rozczarowaniem dziwną tęsknotą
Nieracjonalną ponad ludzkie siły
Przez nią nasi bliscy szli na przedzie
Bezkresnego w głębokim zimnym dole
Przeklętego pochodu ku przyszłości

Skrywały sens Oświadczeń Boga

Nie zdążyli wykrzyczeć Szema Jisrael

Przeklęty każdy oddech nadaremny
Czyn kiedy nie hołubi pięknych uczuć
Myśl gdy nie ochroni dobra w imię Boga
Pamięć skryła kanony zawołań
Echem otarła lazur tła
Zwinięty wokół źrenic
Łatwiej to zmierzyć skalą niż dotknąć modlitwą

Zamordowani dla wywyższenia
Spraw ludzkich ziemskich jakich wiele
Przeklęte one w dziobach ptactwa
Walczącego o pańskie resztki
Puste sprzęty w tym domu tak tu cicho
Nie pominie Bóg ludzi którzy odeszli
By wyśpiewać najprostsze wołanie
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LAMENTACJA 75

LAMENTACJA 76

Przeklęte turnie miało ich być kilka
A biegną po horyzont wciąż nowe i dalej
Żaden gołąb nie dotarł tak daleko
Ani orzeł szybować zechciał wyżej
Z trudem zacząłem dziś wspinaczkę
Lecz skąd wziąć wiarę w powodzenie
Gdy nie znam końca tej wyprawy
Przeklęte me przechwałki uproszczenia
Wiatr je pochwycił a gdy powróciły
Nie mogłem dostrzec ziarnka prawdy
O wielkiej misji jakiej się podjąłem
Czy miałbym siłę by chodzić przed Bogiem
Wolałem szybkie związki z kim popadnie
Głośny śmiech i łowy z sokołami

Przeklęte ich wysiłki dalekie od celu
Nie wiedzą ile kroków brakuje do prawdy
Zwierzęta i rośliny niosą pocieszenie
A ludzie patrzą w dal hodują gwiazdy
Łowią energię życia sztucznymi zmysłami
Złote karły wpychają pod przeponę
By nie rozpadły się przed czasem
Wybuchem który zmiecie wszechświat
Przeklęte groźne miary skradły piękno
Naszą ułomność skusiły do łgania
O naturze zakrytej przed oczyma
Pełnej błogich żywiołów przyczyny tęsknoty
Z jaką wsłuchiwaliśmy się w bezkresy nieba
Ukrywając wstydliwą bezradność

Nie dbałem o rozmowę z Bogiem

Kto potrafił się modlić?

Bo po co grzebać w ziemskich sprawach
Dźwigać ze sobą ciężkie sprzęty
Całe domostwo zagrody i studnie
Przeklęte świadczą przeciw mojej drodze
Nigdy nie wracam nią do dobrych stanic
Serce nawet najbliższym nie daje schronienia
Tropiący wzrok cienia wędrowcom

By wypełniając życiem pustą przestrzeń
Pyłem z pachnących pnączy wiciokrzewów
Tajemną wydzieliną z woreczka brzusznego
Magią drobnych misteriów zapełnić horyzont
Przeklęty smak porażki wiąże nam języki
Słowa nizane na znaczenia wokół sedna
Nie zdołają się choćby otrzeć o Tron Boga
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LAMENTACJA 77

LAMENTACJA 78

Przeklęte co było proste zrozumiałe
Zapamiętane jako kształt rozmowy
Dziś trafiającej w próżnię choć miało być wszystkim
Przeklęci gdy braliśmy malutkie za wielkie
Chcąc dorównać potędze gwiezdnych dychotomii
Trwających w równowadze na przekór różnicom
Nasz dyskurs drepcze w miejscu bez sensownej puenty
Zwodząc słabsze umysły sztuczkami czczą magią
Krótkimi historiami czasu i ułudy
Z zakrzywionym wszechświatem spiętym w łuki
O cięciwach wydętych do granic fizycznych
Jeden cel by wystarczył strzale Boga
Lecz go zbrakło wiedza leży wciąż w kołczanie
Czekając na modlitwę mądrego człowieka

Przeklęta próba znów spóźniona
Rozmowa z samym sobą ujawnia skłonności
Do zastąpienia dialogu milczeniem
Przeklęte ono nic w nim się nie kryje
Kolejna podróż do sztucznego świata
W którym to co na górze staje się dostępne
Szumi w głowie rozsadza dostojną roztropność
Bajaniami mitami
Niby ważnymi lecz cóż dzisiaj znaczą
Gdy nie nadchodzi z nieba ratunek
By rozciąć ciasny kokon przebudzić do życia
Z letargu pomazańca na szczycie śmietniska
Porosłego pokrzywą ostem i mizerią
Ciągle tych samych kwestii bez szans wyjaśnienia

Nikt nie pamiętał jej słów

Gdzież mi odnaleźć dar rozmowy?

Wściekłość przez to choć koi jest jak ręka
Chwytająca za gardło by rwać pieśni
Przy których martwe serca ciągle żyją
By móc poznawać rajską przestrzeń
Wypełnioną owocem ziemskich roślin
Oplecioną prośbami lśniących oczu
Przeklęte do niej odrzwia zamknięte są wrota

Przeklęty cud myślenia w sidłach wiedzy
Uszlachetnia jałowe i bezpłodne
Dwie perłowe korony kute w złocie
Nie ozdobią czoła sprawiedliwych
Rozglądam się uważnie kamienne przedmurze
Z jedną wąska szczeliną w poprzek skały
Sprawdzę może prowadzi do lepszego świata
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LAMENTACJA 79

LAMENTACJA 80

Przeklęta karuzela zgiełk swawola
Nikt nie próbuje czynić serca prawym
Chcąc być silnym jak drzewa i wielkim jak lasy
Móc błogosławić ludzi filary wolności
Przyszło nam dzisiaj być ojcem narodów
Które przez nas Bóg doszczętnie zniszczył
Został niemy żal za niespełnieniem
Przeklęte przywiązanie do przeszłości
Obawa o domostwa rodziny i dzieci
Chwyciliśmy siekiery lniane liny kliny
By przedrzeć się przez skały mateczników
Odszukać miejsca poznane na niebie
Pełne ocembrowanych źródeł boskiej mykwy
Wina w pękatych brzuścach z potrójnym imadłem

Widzę niebiańską sprawiedliwość wielką jak góry
Człowiecze prawo wiedzie ku przepaściom
I tylko Imię Boga wzywane wśród ludzi
Zniechęca naszych wrogów do ataku
Dwanaście białych opok na brzegu Jordanu
Kamieniarze dłutami zmieniają w schronienie
Dla świętego języka by mógł przetrwać bez nas
Ucząc Tory przechodnia co zbłądzi w swym kraju
Ziemi opływającej tłustym mlekiem miodem
Z głazami bielonymi wapnem
Ucztą dla Boga
Plemiona Jisraela podnoszą oddania
Brzydząc się występkami skrytymi przed światem
Na górze błogosławieństw na górze przekleństwa

Czas już wyszeptać Szema Jisrael

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty zwiąże nam języki
Jeśli Bóg nie odciśnie na nich prawdy
Pragniemy czegoś więcej niż moc wyobraźni
Gdy szala ciąży za dnia nie przestaje nocą
Zmieniając życie w trud istnienia
Rytm złych przypadków wbrew świętości
Przeczuwanej codziennie zbieranej po deszczu

Widzę figurki bożków rzucone w pogardzie
Ojca i matkę darzonych szacunkiem
Sieroty zrównane prawem z biedą i bogactwem
Ślepych bezpiecznych przy skraju pustyni
Metuszelach oczyszcza złe języki
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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LAMENTACJA 81

Część IX

Lemech

Przeklęty głód wymusił na nas ustępstwa
O jakich nie mogli marzyć podli ludzie
Przestępujemy z miejsca na miejsce
Jak zraniona zwierzyna niepewna wieczoru
W czas który przyjdzie upomnieć się o nią
Krew towarzyszy od wieków cyklowi
Słonecznych mocy i nocnej zawiei
Niosącej żar z płonących spichrzów
Wprost w żyzne pola obsiane skibami
Przeklęty blamaż wstyd i wściekłość
Dzieci nam tego nie wybaczą
Zbliża się pora na posiłek
Serca będziemy łamać zamiast chleba
Oczy skrywać w ciemności dnia
Nie byliśmy uważni
Za lekkomyślność płacić przyjdzie życiem
Drzewa zbierały wodę od mileniów
By odeprzeć gorączkę strasznej suszy
My wciąż żądamy deszczów w obfitości
Przeklęci gardząc niebem za kataklizm
I teraz samych siebie szukamy gdzieś w pustce
Rodząc się umierając bez chwili wytchnienia
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LAMENTACJA 82

LAMENTACJA 83

Przeklęta niepewność jutra
Rozglądam się z trwogą
Przede mną obcy pejzaż
Dziwne budowle i ludzie w kajdanach
Służą od świtu do nocy bożkowi
Dozorcy gnają ich biczami
Szczycąc się boskim namiestnictwem
Muszę tam pójść po chleb i wodę
Choćbym miał płacić ciężką pracą
Ma wina nie zaboli jeśli jest jak ręka
Która wytrzyma trudy ponad siły
Jeśli kark to uniesie co ciągnie huk wołów
Serce załata dziury broczące tchawicą
Przeklęty nie mam złota na czarną godzinę

Przeklęta nasza wolność pogwałcona
Kto raz ją straci nigdy nie odzyska
Myszołów chwyci mocno uniesie wysoko
Ponad nizinę zmienioną w pustkowie
Tam skorpion wesprze grzechotnika
W uśmiercaniu na rozkaz króla
Przeklęte me szacunki że tak to się skończy
Jeśli nie mogą trafić między bajki
Żywcem w pułapkę wpadną ludzie
Odchodzący od zmysłów na myśl o niewoli
A przecież sami pętaliśmy
Duszę na ucztę przed wieczorem
Życie by stygło w kęsach ścierwa
Dzieci drażniły się z hienami

Bo nie myślałem że mnie to spotka

Wyśmiewając niebezpieczeństwo

Nikt nie chce ufać mojej krzywdzie
Użalić nad wędrowcem ogarnąć gościną
Nawet ziarnka moszczące mój nagrobek
Zachowają tę samą bezduszność
Przeklęte wszystko co z Imieniem Boga
Niesione dumnie w złej intencji
Lecz napotkani ludzie nic o Nim nie wiedzą

Dziki zwierz szczekaniem tłumił respekt
Przed żywym wciąż człowiekiem
W końcu głód uderzał w całe stado
Przeklęty zapach strachu wydawał przynętę
Na nas niezasłużenie czekał dzień
Zmieniając grozę przemijania
W cierpienie innych
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LAMENTACJA 85

Przeklęta trzcina niszczy dłonie
Kaleczy palce zgina karki
Szuwary sterczą w oczeretach
Niczym bezsilność zakryta uporem
Żeby przetrzymać stukrotne baty
I żyć wciąż cieszyć domem jutrem
Przeklęte plecy skóra na nich marna
Zbyt cienka otworzyła wnętrze
Pod uderzeniem nadzorczych rzemieni
Krew wymieszała się z klepiskiem
Glina jej nie zakryła i ściany spryskane
Rdzawe całe od barwy blaknącej na słońcu
Widać praca tych ludzi wiele nie jest warta
A chcieli w niej odnaleźć szlachetne owoce

Przeklęta ma fizyczność dusza uleciała
Za moimi plecami groby bliskich
Usypałem mogiłę zbyt płytką by przetrwać
Schronić się przed zwierzyną pod powłoką piasku
Leżałem obok trupów patrząc w oczy
Oprawcom rujnującym moje ciało
Przeklęta czaszka ocalała
Niepewna człowieczeństwa
Omdlenie przyszło przed wieczorem
Gwiazdy nie chciały świadczyć w mej obronie
I rankiem kto by pytał o najbliższych
Rodziny gotowe były poświęcić ich sprawie
Jakby kładły oddania na ołtarzu
Który wznosiły dla swych nowych panów

Nie zdążyli zasiąść do uczty

Nie chciałem konformizmu

Zapierali się przodków stroju i języka
By nie być obcym w obcym kraju
Przyjaciel wroga nie jest przyjacielem
Krzyk tłumiony czy wstrzyma mordowanie
Przeklęta ich naiwność i moje słabości
Że odwodziłem od gwałtu od buntu
W zamian za czas na zapomnienie

A teraz bez rąk i nóg cóż mogę począć
Co mówić samemu sobie
By uwierzyć i nie zwariować
Przeklęte kości wyszły na wierzch
Mięśnie odpadły pod razami
Czy ich kojący zapach
Zdołałby zmienić kręgi niebios
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Przeklęte odkładanie ważnych spraw
Co będzie jutro nie istnieje choć wisi nad drogą
Zachmurzyło się znowu szarańcza pożarła
Księżyce za dnia słońca pośród nocy
Przeklęta ma nadzieja jakże jest myląca
Czas zapłaty za błędy trwa już nieprzerwanie
Setki wymiernych lat miliony istnień
Upokorzenie stało się ciężarem
Rozsadzającym małże uszu
Jak zagryźć zęby ćwiczyć język
By z gardła nie wyleciał okrzyk
Ani ten litościwy ani ten służalczy
Tylu z nas się poddało odeszło pośpiesznie
Prosząc jedynie o pochówek

Przeklęta pamięć zbroja tożsamości
Bez niej nawet zapachy nic nie znaczą
Kształty unoszą się bezwolnie
Nie sposób ich ujarzmić
A jeśli deszcz przez dziury w zbroi
Wcieka do głowy tłumiąc dźwięki
Można usłyszeć własne myśli
Swobodne nie zmuszane do dławienia
Twórczych rozbłysków
Przeklęta ciecz nie pada kiedy trzeba
Zakazy i nakazy uschły w strugach słońca
Kto pragnął strawy nie patrzył na kaszrut
Bez skrupułów odkrywał matkę ojca
Gubiąc misję którą dał nam sam Bóg

Kto znosił ciągłe obelgi?

Nikt nie pamiętał by spełniać ją dzień po dniu

Duma zaszyta pod kapotą
Ukryta pośród dziennych wrażeń
Stale rzucała sen-wyzwanie
Pędzącym myślom nogom oczodołów
Mój słuch wyłowił odgłos rzeki
Przeklętej barwą ludzkiej krwi
Trzeba czerwień wydostać osuszyć zakopać

Przeklęci sprawiedliwi nie ma ich dziesięciu
Nie ma pięciu nikogo samo zawstydzenie
Synogarlica schwytana na ołtarz
Czy wzniesie Bogu przypomnienie
Zwołanie godnych życia potrwa wieki
Drzewa będą to świadczyć świętą mową
Ptasim śpiewem po burzy i lepką żywicą
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Przeklęta zależność od innych
Świadectwo chwiejnego umysłu
Odwieczna choroba serca
Na którą nie mam wpływu
Przeklęta cudza łaska
Nie dary z ręki Boga
Zamiast nich są prześmiewcy
Drużbowie mojej hańby
Wokół zwierzęta na placu
Obdzieram je dla zamszu
Pałace me świątynie
Utkane są ze śmierci
W sieniach salach balowych
Ryby ogórki i mięsa

Przeklęty akt poznania
Ciemność przykryła ciało
Jej gęstość nad przestrzenią
Czeka wschodniego wiatru
Nie widzę własnych dłoni
Szamoczę się z nieznanym
Ukrytym pod ciężarem
Pustynnego powietrza
Nie ma tu miejsc na barwy
Przeklęta jednorodność
Suknia w poczerniach zorzy
Pozbawia mnie emocji
Szybkich wojen i zwycięstw
W walce o sens istnienia

Gdzież mi odnaleźć wolność?

Czas już wyruszyć w drogę

Jak pies waruję przy bramach
Bronię dostępu do życia
Przeklęci kuśnierze słowa
Mędrcy gotowi do czynu
Chcą mnie zdechłego oskubać
Ze skóry i sumienia
Natychmiast jeszcze dzisiaj

Jakże przeklęty na bezdrożach
Jeśli Bóg nie rozkaże wichrom
Słać w pocie czoła trąb i wirów
Przez oceany świętej wiedzy
Księżycem słońcem wspierać trakty
Ustronia i ostępy
Bezpieczne dla pokoleń
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Widzę porażający słup ognia
Popłoch wśród wielkiej armii
Osie wozów ugrzęzły bez kół
W kałużach wilgotnej łaty
Morze wydłuża swe języki
Śląc ku zagonom jeźdźców fale
Ludzie są już na nowym brzegu
Bóg jest ich wielką siłą świętą pieśnią
Konia i jego jeźdźca wtrącił w topiel
Otchłanie wszystkich zakryły
Spadli w głębiny jak kamienie
Ścigał ich aż dosięgnął podzielił łup
Dzierżąc miecz nasycił pożądanie
Jego ręka poniżyła lśniący oręż
Wypełniło się słowo Boga
Widzę strach i przerażenie
Na twarzach naszych wrogów
Wobec potęgi Boga zamilkli jak głazy
Szczęśliwy lud który On nabył
Lemech przewidział w nim dziedzictwo
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Noach
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Przeklęta praworządność czcza idea
Egoizm zrobił z niej groteskę
Chłostając wiatr za tajne schadzki
W poświacie księżycowej
Dostojna farsa
Ułaskawiła pożądanie
Zuchwałe zbrodnie i rabunek
Przeklęty układ za fasadą
Fizyczność zwiodła na manowce
Rozbiła kadzie z rześką wodą
Spaliła rodne krzewy w sadach
Nienasycona przedmiotami
Sięgnęła gardła trzyma duszę
Chłonny esklaważ w kształcie żmii

Przeklęty patriarchalizm obciążenie
Którego końcem grudy ziemi
Tworzące kopiec nad mym ciałem
Kamień przytłoczył ręce głowę
Skrępował czoło dłoń i rozum
Przeklęty wyścig z samym sobą
Dzień budził mnie przed nocą
Wyzwania wzbraniały zasnąć
Głos z wnętrza żądał bym był silny
Więc nie miałem wyboru
Me dzieci w rękach kobiet
Kobiety w sieciach luster
Miraże ich postaci raniły oczy
Nawet gdy słałem je hen daleko

Nie potrzebowaliśmy innego prawa

Bo nie stosowałem żadnych zasad

Przeklęta ma zmysłowość syta cudzym
Skradzione studnie rzeczne ryta
Nie straszne losy Sodomy Gomory
Choć noc przyniosła krwawe wieści
Usta ściśnięte skore do ataku
Sekwencje słów aż sine od potyczek
Zamieniających dźwięki w ostrze miecza

Przeklęte tam reguły nie mogłem ich uznać
Wciąż kładły na kark ciężar
Ponad garb wielbłądów
Odbicia w tafli wody zniknęły bez śladu
Źródła już dawno wyschły i spragnione ptactwo
Odleciało na inne żerowiska
Nie pozostało nic co można by zatrzymać
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Przeklęte posłuszeństwo bez refleksji
Gdy pusta garść nierówna pełnej
Tłustość oliwy tuczy tęgich
Innych skazując na agonię
Ludzie buntują się bezprawnie
Kobiety proszą o jałmużnę
Godzą się zakuć w łańcuch mężów
Ze strachu przed anarchią
Przeklęta ona w zmowie z umieraniem
Na które przyjdzie wydać dusze
Czuliśmy to na swoich karkach
Słonawy pot okalał wargi
Dzieci nie mogąc się doczekać
Pół pajdy chleba

Przeklęta wspólnota kary
Mamiąca nagrodą
Życiem w bezpiecznym miejscu
W zamian za wyrzeczenia
Lecz podróż to w jedną stronę
Ci co wrócili szaleli
Zrzucając martwą skórę
Przeklęte niespełnienie
Wydreptane klepiska
Stragany zwiędłych ludzi
Bogobojnych na sprzedaż
Upadły ich pieśni tańce
Ludyczny święty nastrój
Którym chcieli oddalić zagrożenie

Łamały ustalenia

Nie zdążyli powołać się na prawo

Przeklęty tkwiłem obok syty
Zhańbione ręce skradły prawdę
Oczy nie wyrzygały gór bogactwa
Tuż przy wapiennych dołach
Przedśmiertnej biedoty
W dzień świąteczny targowy
Taki sam jak dzisiaj

Podżegacze rozpuścili zagony
Zaprószyli w brudnych sercach ogień
Już blachą opletli drągi
By ciosy strzaskały czaszki
Przeklęci nie kryli planów
Choć niemożliwe jest zniszczenie
Niewinnych w oczach Boga
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Przeklęty sąd przekupny
Batem niszczy fizyczność
Trwoni uczciwy wyrok
Miast prawdy bierze dary
Odarty ze skrupułów wyzuty ze wstydu
Wsparty obojętnością i szczerą zachętą
Zło tak rzadko tryumfuje bez klakierów
Przeklęte cne przekupstwo
Mieszanie w ciemne sprawki tłumu
Szlachetnych głupców
Przy nich skazani są bez szansy
By pytać o boskie prawa
A że Bóg zazwyczaj milczy zagadkowo
Więc i ja zachowuję dystans

Przeklęte me sumienie
Gąsienica zmieniona w poczwarkę
Jej wnętrze jak nieżywe
Martwy motyl w krainie możliwości
Ugrzązł na zawsze wrócił do niebytu
Lepiej mi było służyć ślepo
Niż tułać martwym po pustyni
Przeklęta to historia bez początku
Boże spójrz na mnie nie osądzaj
Sam utraciłem dobre słowo
Zostawiając złoczyńcom barwę głosu
Oni nie znali wielu znaczeń
I nikt z nich nie chciał się zatrzymać
By dostrzec źródło blisko Ciebie

Nie szukałem nigdy ograniczeń

Kto zgadzał się na gorset?

To co ważne wciąż było jak martwe
Ludzkie serca w oddali
Przeklęty wzrok unikał spojrzeń
Moje słowa więzły nie karmione
W mdłym gardle człowieczeństwa
Nigdzie nie mogłem stąd odejść
Ani miałem dokąd powrócić

Wąski otwór tchawicy pozbawił oddechu
Ludzi czystych intencji i pięknych uczynków
Przetrwało to co grząskie
Obmierzłe poza wstydem
Przeklęta moja skrucha
Że nadal w kokonie
Bóg wciąż nie przeciął więzów
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Przeklęta nasza bystrość bez podstawy
Zaokrąglona w miejscach nierówności
Wklęsła łagodnie pod wypukłość
Bóg toleruje ją życzliwie
Podsyła gwiazdy i komety
By człowiek dostrzegł świętą miarę
Która opisze sens istnienia
Bukiety prawdy i mądrości
Nasze miejsce na ziemi
Przeklęte błędy zwykle drobne
Znalazły ujście w uproszczeniach
Czy bez nich nie wschodziłby księżyc
Słońce czekało na swą jutrznię
Ziarna u brzegów srebrnych mórz

Przeklęte nakazy i zakazy
By przeżyć muszę być kimś innym
Za bycie sobą grozi śmierć
Interpretacje nie dają rozwiązań
Wszystko dziś dąży ku inności
Na nic stare znaczenia słów
Przeklęty projekt naprawienia
Tego czego zepsucie jest istotą
Już zdaje się być użyteczne
Lecz jutro rzeka rwie łożysko
Dorzecza wznoszą opadają
Woda przecieka przez skalenia
Ciśnienie wtłacza ją w krwiobiegi
Słów zakopanych pod stopami

Nikt nie pamiętał praw wszechrzeczy

Gdzież mi odnaleźć równowagę?

Przeklęte źródło gdzie miałbym go szukać
Konary starych dębów straciły korzenie
Wprawdzie czuły mój dotyk prężyły mdłe liście
Pnie stały nadal prosto jak przez wieki
Lecz ptactwo już zmieniło obyczaje
Płowa zwierzyna rzuciła swe lęgi
Gdzieś głęboko dojrzewał okruch zła

Przeklęty defekt dojrzałości
Najstarsza krew ma kolor nieba
Trudno to dostrzec w ziemskich zmierzchach
Gdzie dominuje krwawa czerwień
Stale ją czuję jest tuż przy mnie
Ludzie którzy nią żyli wciąż czekają
Coraz silniejsi w swojej wierze
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Przeklęty człowiek który chce być Bogiem
I naród który nie ma Boga
Góry wpiętrzają się do niebios
By upaść pod własnym ciężarem
Siłacze wspinają na szczyty
Lawinami ciskają w święte miejsca
Niszcząc nasz świat
Przeklęte ich zakusy nierealne
Unoszą z sobą burzę wiosny
Znaki w ogrodzie
Miłość zimy do lata i miękkość jesieni
Ranią korzenie drzew
Wiedza o tym daje ludziom dobro
Drzemiące w każdym nasieniu

Widzę pociętą skórę na znak żałoby
Dla podkreślenia ludzkiej dominacji
Gotują koźlę w mleku jego matki
Zwiększają roczne plony śmierci
Podwajają liczbę wad cielesnych
Jedzą co obrzydliwe jeszcze żywe
Rozszarpana padlina wchodzi w nozdrza
Psy walczą o należność za swą służbę
Sokoły węże nie widzą nie czują
Wrzucone w ryt bez właściwości
Lecz przyjdzie czas na uświęcenie
Świętego ludu w świętej sprawie
Na porzucenie czynów myśli
By Bóg mógł walczyć a lud milczeć

Czas już stosować prawo

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty jeśli czerń przeważy
Jeśli Bóg nie wskaże znaczeń
Bez których pory roku runą
Księżyc roztrzaska się o przyszłość
Nasze ryty odejdą w niepamięć
Zapomnimy brzmienia boskich Imion
Nawet dzieci zrodzonych z radości

Widzę sprawiedliwego nasyca swą duszę
Odrzucił wino i winne łupiny
Jego drogi nie tknęły martwej duszy
Teraz ścina dziko rosłe włosy
Noach kołysze nimi rzuca w ogień
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

67

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

LAMENTACJA 101

Część XI

Szem

Przeklęty jestem w mieście i przeklęty w polu
Mój kosz i moja dzieża wypełnione smutkiem
Domy me pochylone jakby je Bóg rujnował
Stajnie zmurszałe a koryta puste
Bydło rozsadza mi głowę stęchlizną
Owce rażone ogniem na pastwiskach
Przeklęty byłem gdy tutaj przyszedłem
Złorzeczycie mi teraz kiedy stąd odchodzę
Stracony owoc mej ojczyzny
Potomstwo jej matczynego łona
Widzę w oddali nieznane hordy
Słowa ich pieśni zadławią nam serca
Już gasną nasze paleniska
Nieboskłon traci miliony swych gwiazd
Nie słuchaliśmy słowa Boga
Schwyconym nagle w ostre szpony orła
Tułaczka otworzyła szeroko wrota
Wprost na światowy targ wędrowców
Nas obcych kupcy nie zechcą przeklętych
Ze strachu przed nieznanym rytem
Przeklęty jestem na tym Bożym targu
Że nie umiem udźwignąć winy mej sam jeden
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Przeklęty jestem szybko wyniszczany
Zbyt wiele plag chce dzisiaj pożreć
Me stopy dłonie oczy powonienie
Słucham tej lekcji w morzu niepowodzeń
Wygubiony już jestem wycięty w pień
Przeklęty po uda ścięte uwiędłe podbrzusze
Burze rozlały zamęt za złe czyny
Ścigany za nie będę aż wyginę
Odpada skóra z piersi mych i ramion
Wrzody zwilżają ciało wrzącą cieczą
Która z wolna wypełnia moją krtań
Poruszam się jak ślepiec po krawędzi życia
Otępiały rażony codziennym szaleństwem
Z którego nie będę się już mógł wyleczyć

Przeklęty jestem w rękach wroga
Schwytany na jednej z siedmiu dróg
Uciec nie zdołam z tak krwawej niewoli
Idąc przed siebie po omacku
Tyle radości czerpałem z wiedzy
Kładłem ją co dnia w uszy dzieci
Teraz one wydane moim wrogom
Bezsilność i tęsknota krwawią we mnie
Nie są już żywi w obcej udręce
Przeklęci zmuszani służyć w nagości i nędzy
Z głodu pragnienia uleci z nich dusza
Której żałobna pieśń do mnie przypłynie
Zwinięta w kształty hańby
Kutego żelazem jarzma na mej szyi

Bo nie słuchałem słowa Boga

Nie posłuchały słowa Boga

Nie szczęściły się żadne moje drogi
Rabowany byłem przez wszystkie lata
Kąsali obcy serce trawione gorączką
Osaczały mnie zewsząd sępy i robactwo
Zniszczony całkiem wsłuchany w swą zgubę
Przeklęty na tym targu czekam kupca
Bezsilny nie obdarzę mych bliskich wolnością

Wzorcowe są cierpienia moich bliskich
Nazbyt potężne nieznośne bez końca
Wsłuchuję się w rozmowy lecz to obcy język
Nieznane dłonie bębnią głuche rytmy
Ćma głośno syczy w źródle światła
Przeklęty targ na którym stoję
I dom w którym nikt z bliskich nie zamieszka
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Przeklęty jestem wyklęte domostwa
Rozgrabione zburzone martwe
Winnice zaorane sady ścięte
Przeklęty lud który to uczynił
Szarańcza wchłaniająca moje ziarno
Robactwo miażdżące żywe grona
Świerszcze ustępujące miejsca gąsienicom
Okrutny świat spełniany w bólu
Rozdzierany krzykiem moich bliskich
Gnanych we wszystkie strony
Przez hardy naród bez litości
Bez cienia nadziei dla starych i młodych
Zmuszanych służyć fałszywym cielcom
Wypełnionym krwią naszych bohaterów

Przeklęte oczy które to widziały
Nos dławiony zbyt tłustą wonią
Mogiła skrywająca miliony gwiazd
Zgasło niebo nade mną oślepłem stracony
I teraz przyszło mi żyć po omacku
Wrzody od moich stóp do czubka głowy
Podkreślają granicę duszy
Wyznaczoną koszmarem obfitości
Bo nie służyłem Bogu z radością
Hojnością serca
Pozostał spokój którego nie zaznam
Zranione stopy strudzone marszem
Struchlałe myśli lęk i ból
Przeklęty brak nadziei że przeżyją bliscy

Nie zdążyli wysłuchać słowa Boga

Nie rozumiałem słowa Boga

Odwieczne osłupienie z drwiny przypowieści
Wkładanej w usta pstrych prześmiewców
Zarżnięte moje tłuste stada
Bóg mi odebrał plony pełne czyste
Dom z cegły naznaczonej czułym sercem
Nie wiem gdzie jestem i co to za ludzie
Przeklęty na końcach bezdroży

Tęsknię zbyt często za minionym rankiem
Wymykającym się nocą ślepocie
Bóg odsyła mnie dzisiaj do niewoli
Drogą której żaden statek nie pokona
Z powodu nadmiernego ciężaru mych grzechów
Przeklęte to ludzkie targowisko
Na którym po omacku szukam Boga
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Przeklęte miedziane niebo
Żelazem skuta ojcowizna
Deszczem tej ziemi proch i kurz
Porzucone przez Boga nad mą głową
By wszystko zniszczyć
Przeklęty mój exodus
W nieznane strony utkane grobami
Miejsca spełnione radością bogów
Strojonych w szatę oprawców
Przylgnęły do mnie straszliwe zarazy
Nie obce moim ojcom dziadom
Potworny ciężar ich niszczącej siły
Skorpion wypełniający wspólną przestrzeń
Pustyni pełnej śmierci

Przeklęte miasta w całej naszej ziemi
Bóg dał je dla rozkwitu a one we łzach
Oblegane przez wroga poddane upadłe
W udręce pamięci co każe drżeć
Zdobyte siłą naszego konania
Cierpieniem zbolałych matek
Które rzuciły swoje człowieczeństwo
Na szalę podwójnej śmierci
Przeklęte oblężenie bez bliskiego końca
Głód zmieniający nas w zwierzęta
Na ulicach po których Bóg nie chodzi
I jedna mała kromka chleba
Do ostatniego dnia
Jedzona przez nas w ukryciu i nędzy

Kto umiał słuchać słowa Boga?

Nikt nie pamiętał słowa Boga

Do czego służy wielka słabość
Że wywyższyła wokół wrogów
Staczając gwiazdy z firmamentu
W nikczemną zgubę wyniszczenie
Zagładę opłaconą mą przyszłością
Przeklęte wszystko co mnie jeszcze czeka
Jeśli Bóg zechce pamiętać

Gdy rozpadały się czaszki mędrców
Tak blisko była Jego Chwała
Przeklęte wiecznie matczyne boleści
Nie dostrzegliśmy że to nie łożyska
Wychodzące spomiędzy jej odciętych nóg
Osaczeni jesteśmy w miastach
W których zwierzęcość pożarła nam serca

72

LAMENTACJA 108

LAMENTACJA 109

Przeklęte ptactwo nieba
Bezpańskie zdziczałe zwierzęta
Zmieniające moje ciało w żerowisko
Źli ludzie patrzą z przyzwoleniem
Bóg chciał bym został pokonany
Wróg z tego skwapliwie skorzystał
Zajmując bramy łoża paleniska
Porywając potomstwo mojej krwi
W nieznaną przestrzeń
Przeklęte królestwa ziemi
Oślepione rażone skalą
Garściami czerpią z naszej straty
Fałszywi nie dostrzegli końca świata
Zaduszonego śmiercią sprawiedliwych

Przeklęte mury naszych miast
Bóg nie był stróżem domostw
Zostały myśli słowa czyny
Ufundowane na chlebach smutku
Skostniałych zgrzebnych karkach
Jesteśmy zagubieni
Przeklęte grzechy grabieże gwałty
Zuchwałość zwodzenie i fałsz
Dopuściliśmy się bezmyślności
Odstępstw przekory i bluźnierstwa
Nasza wola w proch zamieniona
Odcięci zostaliśmy własnym złem
Pozostało tylko jedno
Wyznanie

Gdzież mi odnaleźć słowo Boga?

Czas już odnaleźć słowo Boga

Święte najświętsze członki nagich ciał
Wyrwane z korpusów jeszcze żywych
Przeklęte ostatnie cząstki tchu
W czasie oczyszczającej z doczesnego życia
Łaźni ofiar
Jeżeli teraz stajesz przy mnie Boże
Kimże ja jestem że do mnie przyszedłeś

Jakże przeklęty przemija jeżeli spóźniony
Jeśli Bóg nie widzi szczerych łez
Iskrzących w nowym nieboskłonie
Byliśmy strzałami niegdyś w rękach Boga
Szczęśliwie dobywani z pnia kołczanu
A teraz zniewolony na tym bożym targu
Ślepy w oblicze Boga nie śmiałbym spojrzeć
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Widzę dwa ptaki czyste jak niebo
Pasmo szkarłatnej wełny muskane wiatrem
Nurzaną w źródlanej wodzie gałąź cedru
Półkrzew hryzopu przybrany w barwy chmur
W ptaku trzepoczą się resztki życia
Jego źródlanej krwi dotykam siedem razy
Krew na mej dłoni uchu stopie
Zawładnęła czynem słowem wolą
Drugi ptak odlatuje w świat polany
By zaświadczyć o mym oczyszczeniu
Kohen chwyta dwa ptaki czyste jak dusza
Źródlana krew obmywa dom mój siedem razy
W ptaku trzepocze się odwieczny ryt
Żywy już odlatuje nad czystym siedliskiem
Wypełniło się słowo Boga
Widzę dwa kozły czyste jak niebo
Zaraz krew dotykać będzie Chwały
W koźle wierzgają resztki życia
Drugim wygnanym na pustynię
Szem zrzuca nasze winy w krainę skorpionów
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu NIE-PAMIĘĆ
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Przeklęci ślepcy nie chcemy nic dojrzeć
Bóg nam się marzy w ziemistych kolorach
Ptactwo niebiańskie złocone nielotne
Zakuci prawem zgubnego ciążenia
W krajobraz z rzeką drogą mostem
Nocą brodzimy pod filarem
Łowiąc wilgotne drobne kroki
Nieznany trud i rys przeczucia
Zakazane w bezwzględnym świecie
Tak znanym naturalnym surowym bajecznym
A nadal nienazwanym a ciągle fałszywym
Przeklęta to przeprawa ciężkie przęsła
Chłodem przywodzą na myśl kleszcze
Użyte przy porodzie by dać życiu szansę

Przeklęte to obawy owoc perspektywy
W której wyzwania nie skarlały
Ich cienie kładły mnie do snu
Budziły w środku nocy zrywały z posłania
I gdyby nie spojrzenie łagodne życzliwe
Boga nie wiedzieć czemu On to widzi
Przeklęte me marzenia sam na sam ze słońcem
Które przegania ciemność i przed nią ucieka
A wszystko moim kosztem gdy zamykam oczy
Wokół pędzle i dłuta wyznaczonych czasów
Rylce bez nich przepadłaby litera
Bez śladu w głębi drewna w bryle kruszcu
Moje ręce na co dzień sprawne lecz przed Bogiem
Dramatycznie uwiędły

Nie poznaliśmy jego piękna

Bo nie znałem się na niczym

Do dziś brzydota steruje tu wszystkim
Ukryty sprawca nieszczęść
Mistrzyni ceremonii nazwanej istnieniem
Przeklęta odebrała dziedzictwo nadzieję
Zabrała święte prawo do przeżycia
Tego co w sercu krzyczy nierozumnie
Gdy spotykamy Boga poza światłem

Gdybym był pośledniego gatunku
Bez serca duszy boskiego continuum
Sięgającego swoją pieczą każdego twórcy
Przeklęty kim stałbym wówczas przed Bogiem
Osłonięty życiem i nicością
Coś czego nie ogarniam a co jest mi bliższe
Niż słowa mędrców o potrzebie sacrum
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Przeklęta strzelista przestrzeń
Zamknięta w smukłe wieże
Onieśmiela swą zaborczością
Wywyższeniem ponad człowieka
Przeklęta jej ciężka materia
Gdzież równać się z nią prządkom
Muskającym biel płótna
Tkaczkom farbiarkom szwalni
Zmieniającym szarości w błękit nieba
Hafciarkom koronczarni
Zręcznie wiążącym węzły czasu
Gdyby nie ludzkie kruchości
Z których żadna nie dotrwa do jutra
I gdyby nie brak uznania

Przeklęta miedź jej rdzawy osad
To w nim przegląda się co rano ptactwo
Żerujące w przybrzeżach szuwarach
Błyszczące lustra skryły tajemnice
Zlęknionych oczu mętnych myśli
Upchniętych pod powieki rzuconych spojrzeniem
Wściekłym psom na pożarcie
By pamięć uratować przed sądem sumienia
Przeklęta ekskulpacja zabrała wszem spokój
Strojąc pokraczną próżność w puste brzmienia
Powtarzane bez końca by nadać znaczenie
Którym głupcy wznosili się do niebios
Ciężkich od trupów ziemskich świętych
A gdy nadeszła pora na refleksję

Nie wierzyły dłoniom

Nie zdążyli z darami

Uświęcającym najprostsze rzeczy
Przeklęte zwątpienie w siły
Drzemiące w każdym spojrzeniu
Otwartym na fizyczność
Tkaną z krzty destynacji
Z fascynacji i zaufania
Którymi Bóg nas rozpoznaje

Zagubionymi w przepastnych sercach
Przeklęte echo powiela w nich mity
O przeznaczeniu bożku śmierci
Natura nie zna czegoś co umarło
Ona dogląda się we własnych licach
Mnoży nowe złudzenia i nowe miraże
Na dnie różanej kadzi
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Przeklęte me natchnienie gdy rani przestrzeń
Zamkniętą w świętych sieciach
Razem z ośmioma warstwami Obłoków Chwały
I ostatnią koszulą sprawiedliwego
Znalazłbym wszystko w starych księgach
Odpowiedź niosło każde zdanie
Lecz zaufałem żywiołowi
Przeklęty pośpiech brak rozwagi
Nieumiejętność wysłuchania racji
Bez których nie mogłem nie zabłądzić
Zagubiony odnaleźć się samotnym
Pozbawionym prawa do dziedzictwa
Złożenia najważniejszych słów
Odsłonięcia nieznanych kształtów

Przeklęte me potknięcia wieczny tułacz
Oskarżany o fałszywe przesłanki
Fatalne zgubne puenty
Zakończenia
Poniżej uprawnionego prawdopodobieństwa
Dobrej roboty bez natchnienia i wzorców
Krytycznego spojrzenia w głąb duszy
Ściekającej przez gumno warsztatu
Wprost w zagadkowe usta czerni
Przeklęty erzac chce żyć nie umierać
Trwając wieki po stronie mroku
Rzeźbi to co jest płaskie maluje wypukłe
Wykradzione żywiołom martwe zniewolone
Na pałacowych ścianach posadzkach kolumnach

Nie czekałem na instrukcję

Kto zważał na rzemiosło?

Język wciąż nie był tak twardy jak forma
Zużyta do odlania z rzadkich kruszców
Świecznika siedmiu ramion
Dla siedmiu tysięcy pokoleń
Przeklęte me zapędy niedojrzałość
Idee obce Bogu prowadzą do zguby
W środku dnia głównymi traktami

Jeśli niosło ze sobą fałszywe obrazy
Człowiek czy zna perspektywę inną niż zwierzęca
Przeklęte właściwości wydrążone czaszki
Korpusy pozbawione miękkich trzewi
Dom zmieniony w grobowiec
Obdarty z boskiej rosy świeżego powietrza
Szafirowej podstawy czystej jak plusz nieba
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Przeklęty wzór zbyt trudny niedościgły
Wypełniony naturą nieznaną na ziemi
Kozia sierść i skóry wielobarwne
Mogą oddać zaledwie sam zarys
Kreowanej przestrzeni wyciętej z twej duszy
Płomień świętej oliwy nie dotrze do głębi
Wonności namaszczenia składniki kadzidła
Nie zmienią w niebne skrzydła twoich ramion
Przeklęte wzloty nad przeciętność
Jeśli nie można sprostać wymaganiom
Domknąć skraj horyzontu drzewami akcji
Z gałęziami złotymi miedzianymi
Nie ty jeden stanąłeś na rozdrożu
Kompletnie tracąc wiarę w sens tworzenia

Przeklęte sfery nie tak święte
Bym mógł w nich stanąć i zapłonąć
Marszcząc fizyczność w bruzdy roli
Na której wzrosną tłuste ziarna
W sieci nadenne pełne ikry
Gniazda w koronach ukwiecone
Przeklęta moja strata od narodzin
Rany do dziś nie zagojone
Dwie części rozdzielone niepłodne
Wiszą u mych nadgarstków jak kajdany
A chociaż serce bije mocniej od rozumu
On każdą kroplę krwi zamienia w myśli
Układa w długie ciągi wokół szyi
Bym nie mógł rozpytywać o ratunek

Nikt nie pamiętał receptury

Gdzież mi odnaleźć Szechinę?

Któż z nas mógł znać metodę spoza świata
Zakodowaną w wielu prostych dźwiękach
Przeklęte nasze słowa tak złożone
Że nie znajdziemy w nich klucza żurawi
Lecących wzwyż i wyżej wprost do celu
Pozostają pytania o sny tajne związki
Czekające odkrycia na żywy znak Boga

Przeklęta tu osnowa tak proste pytanie
A mieni się rubinem topazem szmaragdem
Splecionym w wieniec kunsztem złota
Materia znać odległa od ulotnej duszy
Która pyta o Boga
Otwarta na przyjęcie jasnej odpowiedzi
Bez której rzeczy są do siebie zbyt podobne
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Przeklęte moje oko że widzi rozumem
Wiele pytań rozmienia na rwące potoki
Z których żaden nie wpływa do mistycznej rzeki
Kalecząc strumień wodny o skalne kwarcowce
Gubiąc sensy w szczelinach zwietrzałych od myśli
Bóg kiedy mnie zapyta jaką dam odpowiedź
Szukając piękna w stu teoriach
Miast dotykać ziarenek przykryć nimi oczy
Pył mnie wyniesie wyżej niż najwyższa skała
Sam nim wciąż cały jestem złożony z drobinek
Przeklęty nurt ruczaju wypłukuje
To co jest w nich istotne i co ziemia chłonie
Znacznie szybciej od deszczu tak wielu pokoleń
Sprawniej niźli sferyczne baldachimy nieba

Widzę skrzynię zbudowaną z akacji
Drewno okute złotem zdobione wkoło
Pierścienie na krawędziach długie żerdzie
Oparte na ramionach świętych przodków
Jej wieko pełne Chwały odbija promienie
Dwa cheruby jak straże chronią wnętrze
Przed fałszowaniem jedynej etyki
Zasłona muska stół z akacjowego drzewa
Drewno zdobione kute ugrem
Po bokach kształtne drążki w uchwytach
Na blacie formy chlebowe i poprzeczki
Podtrzymujące chleby obecności
Obok mistyczna oś świecznika
Pień ramiona kielichy gałki i kwiaty

Czas już wczuć się w przesłanie

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty pozbawiony uczuć
Jeśli Bóg nie zmusi do miłości
Naszych wypchanych oczu pustych uszu
Ciał których zakamarki czekają ablucji
Sumień gotowych upiec rosłe chleby
Palców przy kołysaniu we wszystkie strony
Świątynnych naczyń

Widzę drewniany ołtarz
Zanurzony w błyszczącej miedzi
Otoczony siatką z pierścieniami
Besalel sprawdza siłę ognia
Arpachszad zgłębia mistykę ryżych szufli na żar
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Część XIII

Szelach

Przeklęty cel bez drogi
Nie doprowadzą nas do niego
Żadne marzenia z głową w chmurach
Ani zwrócenie biegu rzeki
W stronę strzelistej ściany nieba
Ani zmiecenie wzgórz w doliny
Głodne zuchwale wziętych branek
Przeklęta straż przy źdźble ugoru
Mocna bezlikiem więź granicznych
Strzeże historii nie spisanych
Wtłoczonych w nasze dumne serca
Prastarą krwią podania
Nurtami barwnych dziejów
W których dobrobyt mieszał się z ucieczką
Nie budowaliśmy państwa
Cena za pobłażliwość była zbyt wysoka
Krew wyżłobiła blizny w każdej grudzie
Piędź poprzedzona piędzią
Obie rdzawe i pulchne
Przeklęte ich robactwo utuczone
Na ciałach nie obmytych deszczem
Ułożonych warstwami aż do gwiazd
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Przeklęte me mniemania bez widoków
Na ujarzmienie odwiecznych żywiołów
Rzucanych wściekłym wiatrem
Nad lustro w niecce wodnej
Huśtają się pienne brzegi
Przeklęci adresaci jeżeli to ludzie
Niecierpliwie liczący na koniec niedoli
Bez której czy wiedzieliby
Po co żyją
Ruszyły przez zagony forpoczty zwiadowców
Poczułem zapach koni spoconych w galopie
Smak śmiertelnego grotu w strzale
Tuż przed zwolnieniem błej cięciwy
Zwykle sam stawałem przeciw zbrojnym

Przeklęty rys historii wywyższa poniża
Zatrzymując domysły niemego pospólstwa
Mężów trwodze posłusznych żon nieufnych
Owoce rozrzucone w czarnych sadach
Ze łżawych drzew zawiści egoizmu
Przeklęte ich zamknięcie sobiepaństwo
Okraszone entym pokoleniem
Bez którego zniknęliby przed zachodem
Nie żegnani przez dumnych kapłanów
Wywyższonych tak prężnie popod niebo
Że wody nie zechciały opaść z nad przepaści
W oczodoły w pustkowie wokół ludzi
A kamienie broniły się przed drogą
Na miejsce przeznaczenia

Bo nie potrzebowałem do tego wspólnoty

Buntowały się

Tym razem nie podołam nawale tak licznej
Zaledwie w pojedynkę
Przeklęta ma ucieczka na tamtą stronę
Drugi brzeg nie istnieje to tylko odbicie
Mógłbym się w nim przeglądać co chwilę
Lecz ból to dla mnie zbyt duży
Nawodne zmarszczki spiętrzą złe wrażenie

Na samą myśl o kaprysie
Bóg mógłby stworzyć z niego światy
I w jednym z nich tak krnąbrne plemię
Przeklęte przez ciemiężców i samotne
Lecz pełne życia wytrzymałe
Słowami pieśni wzniosło mury
Wiążąc boski budulec swą krwawicą
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Przeklęte bitwy bez zwycięstwa
Wymuszane na nas każdym zmierzchem
Tak szeroko rozwieramy usta
Nad wrogami
A oni choć bezbożni nie znikają w mroku
Domy ich ojców pełne dzieci starców
Kapliczki ciężkie od dziękczynnych wotów
Świadectw naszego poniżenia cierpień
Przeklęci światu dać chcieli przymierze
Za cenę wyłupania oczu
My nie mieliśmy się czym bronić
Zbyt tępe były ościenie siekiery
Spiżarnie puste kadzie stęchłej wody
Pola podziurawione bez motyk lemieszy

Przeklęta purpura krwi
Jeśli miałaby spłynąć na bezdroża
Daleko od oblicza Boga
Jeśliby podążała do nicości
Zamiast pod jabłoń granatową
Przed którą drzemie pomazaniec
Wokoło ci co się ostali
Porozrzucani na wszystkie strony
Że nawet dwóch razem nie stoi
Przeklęci licytować zechcą czyny
Łuk bohaterów łamać kłamstwem
Lecz ci choćby upadli albo się potknęli
Znowu opaszą biodra wielką mocą
I uratują życie w mej krainie

Nie zdążyli odwołać się do władzy

Nie płaciłem dotychczas daniny

Wielcy stratedzy i dowódcy
Dziesiątek pięćdziesiątek setek
By tysiące w walecznym szyku
Nieść na karkach czatów i łupieżców
Przeklęty sajdak bez procy kamieni
Garść wygładzonych z wartkiego potoku
Starczyłaby za całą armię

Bo Bóg nie patrzy na to
Na co patrzy wciąż człowiek
Widzę refleksy przed oczami
Gdy On zagląda prosto w serce
Przeklęta tam przewrotność
Z niej inna wychodzi
Oby gniew Boga nie otarł się o mnie
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Przeklęte jest myślenie życzeniowe
Wygoda odebrała już rozsądek
Krok ledwie dzieli nas od śmierci
Lecz wciąż czekamy zmiłowania
Bo choć nie mieczem i włócznią Bóg włada
Każda wojna należy do Niego
On wyda wrogów w nasze ręce
A gdy napotkam osaczonych
Czy pozwolę im spokojnie odejść
Bóg ich życie wyrzuci
Jak materię ze środka procy
Przeklęta ma ambicja tak szybko usidla
Zdechły pies i jego pchła
Nie zdołaliby ujść przed jej sługami

Przeklęty ziemski król bez łaski
Sytych wynajmujących się za chleb
Niepłodnych rodzących siedmiokrotnie
Władca bez armii i skarbca
Mimo podatków krociowych zaciągów
Gdyż nie przez własną siłę włada
Przeklęty jeśli walczy przeciw Bogu
Aż będzie zdruzgotany
Bóg osądzi w końcu trony ziemi
Nogi swoich nabożnych zaopatrzy
Lecz niebożni zginą bezowocnie
On i tak odzyska swoją własność
Z ręki tych
Którzy nas plądrowali

Kto chciał poddać się władzy?

Nikt nie pamiętał korzyści

Uczynić czas pokornym za prawo do życia
I stawiać co dnia głowę w wojennym szeregu
Przeklęty kunszt żołnierski bez litości
Dla wszystkich którym zbrakło wiary
Szczęśliwie Bóg nas nie opuści
Pobije wielki Saul dziesięć setek
Dawid pokona w walce bez liku tysięcy

Z bogobojnego księcia narodu
Nie znającego pogardy i zdrady
Konie bez zbędnych guzów złoceń
Sprawnie uchronią serce jeźdźca
W bitewnej zawierusze
Przeklęta uprząż zbyt paradna
Cenniejsza niźli wartość służby
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Przeklęci nie szanują jadła
Obrzydłe na w pół żywe kala misę
Na stole pełnym taniej uczty
Ropuch i stonóg bez umiaru
Smakosze zaskakują samych siebie
Przeklęty kto jest niezależny
Od tego co wchłaniają jego usta
Co wącha skrycie powonienie
Oczy świdrują pożądaniem
Myląc owoce morza z manną
Śnieżnobiałą niewinną czystą
Dla króla jego sług jednaką
W dłoni ze źródła i łaski
Otoczonej sytością

Przeklęta nieżyczliwość nas rujnuje
Niczym miecz naprzeciw kobiet dzieci
Ofiarowując ich ciała zwierzynie
Ptactwu o świcie
Lecz Bogu nie jest trudno wybawić przez wielu
Czy przez nielicznych
A posłuszeństwo lepsze od ofiary
Słuchanie niźli tłuszcz barani
Przeklęta krnąbrność
Rozwydrzenie
Czczenie materii
Kłanianie się czczym czarom
Bunty których istota oddala od siebie
Szlachetne gwiazdy nieboskłonu

Gdzież mi odnaleźć ojczyznę?

Czas już miłować Erec Jisrael

Niechże Bóg policzy za zasługę
Żołądki równe z sumieniami
Bez skazy chłonnej łapczywości
Przeklęta ona szybka w boju
Wyczekująca koło juków
Potrafi przywlec na wieczerzę
Obfitość szerszenich gniazd

Jakże przeklęty szpetnie obciążony
Jeśli Bóg nie rozwiąże sporu
Oto jesteśmy niech wszyscy zaświadczą
Coś komuś zabraliśmy rozbojem czy gwałtem
Lub wzięliśmy zadatek by nie dostrzec winy
Świadkiem przeciwko wam jest Bóg
Że nic nie znaleźliście w naszych rękach
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Widzę tysiące wojowników
Ze złotą skrzynią cherubami
Prawem wyrytym w mężnych sercach
Król tańczy wśród żołnierzy
W zgodzie z cytrami cymbałami
Bębnami i fletami
Wtórują im harfy dzwonki
Zagłuszane trąbieniem
Bogobojnym donośnym
Dawid strojny w święty lniany efod
Żona królewska córka
Gardzi szczerą radością
Której chwałę przynosi nie wstyd
Lecz trwożna miłość
Wypełniło się słowo Boga
Widzę żydowskie kobiety i mężczyzn
Bochny chleba placki rodzynkowe
Tace mięs wołowych baraniny
Wino przez które wzrok mi osłabł
Szelach próbuje zliczyć zrzucane napletki
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Przeklęte piękne myśli zbyt ulotne
Nie zapisane zapomniane
Utracone na zawsze
Ogałacają życie burzą scenerię
Krople deszczu parują za szybko
Chmury ubrane w kształty i od tego płaczą
Rozpadają się na naszych oczach
Przeklęte są ich cząstki skryte nieme
Niekrępowanym aktem tworzą niebyt
Czujesz je tak wyraźnie chociaż nie istnieją
Jak i ty sam
W kłębiastym niebie
Pośród nas tak tobie bliskich
Budujących nowy lepszy świat

Przeklęte me zdziwienie że przed Bogiem
Stajemy zawsze w pojedynkę
Choćby chorągwie czekały u boku
A dachy naszych domów sięgnęły tarasów
Na które przylatują w oddaniach gołębie
Z fioletowym hryzopem w mokre krwinki
Przeklęte stopnie wieży nigdy się nie skończą
Stworzone na wzór mitu bez pokory
Jak miałbym co duchowe odnaleźć w budowli
Przystrojonej na modłę wielkiego siepacza
Który samym widokiem ma spłoszyć pchłe hufce
Czyś widział je gdzież one jakżeż liczny szereg
Teraz i ja tam jestem ponad niebnym światem
Wysoko a jednak na samym dnie

Nie pracowaliśmy w nim z przymusu

Bo nie kierowałem się rozsądkiem

Choć śpieszyliśmy się z cegłami
Mieszaniem smoły w ciepłych dołach
By wieża rosła co westchnienie
Powinniśmy przystanąć i zrozumieć
Że dotrzemy co najwyżej do samych siebie
Przeklęta niespodzianka wciąż przed nami
I może jest trwożniejsza niż sądzimy

Przeklęte przekonanie Bóg nie jest żołnierzem
Kto zechciał być tak wielki by żądać zaszczytu
Drogą prostackiej groźby przeciw chmurom nieba
One suną łagodnie dają ludziom życie
Lub zamieniają w piaski najpiękniejsze miasta
Chłonąc cegła po cegle westchnienia pyszałków
W klepsydrze ziemskiego misterium
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Przeklęte truchła ciągle pod murami
Martwe prawie lecz strzępu jeszcze proszą
O skonanie na wieży nawet nie na szczycie
Życie ją budowali z ułomnych rusztowań
Teraz przyszła zapłata wiatr zna jej walutę
I szczury w suchym dole pełnym skargi
Na złych tragarzy kruchość wielu cegieł
Lśniącą czerń smoły jej zapach zza wklęśnin
Przeklęci z chwiejnych spadli półek
Czepionych myślą o obrys konstrukcji
Wszystko to niedostatek pełno go w wiązaniu
Smażącym się na słońcu jak skwarki w płomieniach
Tak wielu chciało płacić na kunsztowny projekt
A ty uparcie trwałeś w głębokim sprzeciwie

Przeklęci mędrcy chwalą się mądrością
Jakby dzieci nie znały słodkiej barwy miodu
Młodzież kary i strachu bez szans na nagrodę
Język słów wiotkich jak węże żarłocznych
Przeklęta radość życia zmieszana z goryczą
Lewa ręka zaprzecza i wargom i gestom
Kiedy prawa odkrywa pod powłoką promień
Gady by go pożarły ale jest zbyt drobnym
Nazbyt ulotnym nie sposób go złapać
Zmiażdżyć szczękami i przeżuć w letargu
Światło przebija lepik wiążący budulec
Zwinnie rozpruwa puentę ta spada na ludzi
Jak grad bije na oślep lecz celnie każdego
Kto ciekawiony losem drwił ze śmierci

Skąpiłeś swoich pieśni

Nie zdążyli pomodlić się w Świątyni

Jakby było za mało podniebnej przestrzeni
Lub coś złego w budowli równej sile Boga
Przeklęta taka bierność odbiera ci sławę
Spór o stworzenie świata wart jest wozów złota
Końca wielu żywotów pręgierza mądrości
Ciężka praca przy wieży zniekształca ogniwa
Z których człowiek jest tym najsłabszym

Wszystkie osie runęły ich więzy zbyt słabe
Kurz okrył całą ziemię i zawisł w obłoku
Odbierając śmiałkowi prawo do nadziei
Przeklęta imitacja nie dorówna źródłu
Choćby modlić się do niej od rana do nocy
Żadna ludzka budowla nie zastąpi Boga
Ani opisze kształtów boskiego wszechświata
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Przeklęta przyszłość tak bardzo nieznana
Uzurpatorów niesie wprost do nieba
Żerują na uczuciach i powszechnych lękach
Rozłożonych wygodnie w koronach ogrodów
Spiżarniach zagajników w szuwarach na łąkach
Wypełnionych świetlikiem kołyszą się rosą
Czerwone jednoroczne bez najmniejszej skazy
Biel mleka wymieszana z puklem kwietnym
Którego zapach bliski jest omdlenia
To ukojenie zachwyt nad naturą
Rzuconą pod pień drzewa w gałęzie listowia
Tak namacalną że kusiła grzechem
Mogłem zatrzymać coś z tego zrozumieć
Przeklęte wymądrzanie poniewczasie

Przeklęty kto podstępem odpłaca za szczerość
Kto przewrotnego zwalnia bez surowej kary
Oczy wyniosłych tuczy poniżeniem
Uciśnionym dodaje co raz nowe troski
Przeklęci chłoszczą czego Bóg nie chroni
Co nie jest otoczone Jego złotym murem
Przyjdzie wszystkim umierać jesteśmy jak woda
Rozlana bezowocnie bez szans na naczynie
Wolne od pozoranctwa krnąbrnej skruchy
Dusz poplamionych słodką krwią
Pasy spadły nam z bioder sandały ze stóp
Bóg nie odbiera życia On szuka sposobów
Jak płochego człowieka sprowadzić do nieba
By mógł powrócić odmienionym

Nie śpieszyłem się

Kto potrzebował oczyszczenia?

Spełniany złym roszczeniem o prawo do świata
Zanurzony po uszy w mgle logicznych rojeń
Ciężki od kalkulacji w szatach wielologii
Przeklęty jest ich ogrom skuteczność zakrycia
Tego co najważniejsze wygrzewa się w słońcu
Przede mną wciąż bez miejsca a za mną bez miary
Z łagodnych świętych znaczeń i granic w przestrzeni

Na taką zmianę chyba już za późno
Moje ręce z grabieży serce z wnętrza armii
Rozjuszonej jak matka broniąca swych młodych
Przeklęta egzystencja kosztem chorób głodu
I upór z jakim chronię ignorancję
Miast otworzyć spichlerze rozdać chleby
Ratować łzy
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Przeklęta nonszalancja brak troski
O sprawę której sedno jest budulcem świata
Ukrytym w każdym drzewie pod korą i w dziupli
Suszącym się na łąkach po rześkiej ulewie
Ptasi pośpiech roznosi nad lasem źdźbła trawy
W matecznikach drapieżcy wstrzymali oddechy
Upajając się treścią przyjaznych zapachów
Darują sobie pościg choć to świat bezwzględny
Nie ujdzie tutaj losu kto nie zazna szczęścia
Tylko człowiek jest inny drzemie w nim zniszczenie
O sile większej od burzy piaskowej
Przeklęty bo bez miary nad wyraz nieludzki
Zapętlony w beztrosce zostawiony sobie
Bez żadnych obowiązków wobec Boga

Przeklęty talent do przesady
Liczenia gwiazd w wnętrznościach ryby
Która żywiąc się trawą jak me woły
Obmywała rzęsiście żarem z nieba
Swoje włosy rosłe w orle pióra
Pazury większe od szponów mocarza
Gdzież wierność człowiekowi i uczciwość
Że z wątroby próbuje się odczytać drogę
Pomiędzy zniewolonym a jego koroną
Bogactwem wyobraźni i biedotą chleba
Przeklęte me słabostki wstyd lenistwo
Zależność od sukcesów i trwały niepokój
O ziarno siane ciemną nocą
W glebę złowrogą matkę zguby

Nikt nie pamiętał po co one

Gdzież mi odnaleźć w tym wszystkim Szechinę?

Przeklęte wszelkie krańce pozbawione środka
Z którego mógłbym dostrzec sacrum
Uchwycić się idei znanej nawet głazom
Nie ciosanym rzuconym pod trzpienie ołtarza
Wzniesionego po stronie bliskiej Bogu
Z obrysem kręgów ziemskich
Pełnym mistycznej ciszy tajemnej bez rytu

Przeklęte to pytanie zadane zbyt późno
Choć cni się w ciele siła zdolna żądać
Zdeptania ludzkich bredni wrzucenia w rynsztoki
Bym mógł stanąć przed Bogiem i prosić o wiedzę
Wciąż wszystko jest przede mną lecz nie wiem
Który ptak mi co przyda a ryba osuszy
Wpisując w węzeł w spód dłoni w wierzch oka
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Przeklęty mój entuzjazm jeśli nagradzany
Lichej miary ułudą jawnym urąganiem
Ciężkim jak śmiech historii spisany ozdobnie
Przeklęty próbujący przeczyć posłannictwu
Kłam dać libańskim drzewom cedru i cyprysu
Wielkim poza horyzont przyciętym ze znawstwem
Zdobionym złotem lśniącym w słońcu
Gdy wiązane w kobierce spławiane przez morze
Na zamówienie króla nadzwyczaj obficie
Wspierają jego prace w skalistych pierwociach
Z bezlikiem kamieniarzy darzących uczuciem
Rozłupaną rozpadłość bloki rżnięte piłą
Stosy ciętych kamieni drogiego budulca
W sile ramion tragarzy na fundament mury

Widzę Chirama z Tyru słynnego z mądrości
Roztropnego wyznawcę piękna w brązie
Z dłońmi zdolnymi krzesać wiotkość wiatru
W metalu płynnym od żywiołów
Lanym wprost w formy czasu wiszące na niebie
Zdobne w kolumny słodkie grona kwiaty
Wanny odlewne zlewy i naczynia
Kadź podobną do morza rozpiętą na rogach
Wspartą tuzinem byków trójkami po bokach
Obszerną wokół stopy ponad rosłą głowę
W miejscu dla uświęcenia jednego Imienia
Dwa tuziny pokoleń czekały tej chwili
Uciekając z niewoli by znać sens wolności
Opisany na kształcie w ciszy iloczasów

Czas już podźwignąć Beit HaMikdasz

Wypełniło się słowo Boga

Jakże przeklęty trwać będzie zbyt krótko
Jeśli Bóg nie odwróci cofnie do Stworzenia
Naród haldejski jeszcze się nie zrodził
A już planował podbój zniszczenie nas zbrodnią
Ograbieniem Przybytku zburzeniem do podstaw
Przetopieniem cherubów na stopnie pałaców
Których w końcu użyje bożek w ludzkim stroju

Widzę króla wodzów i kapłanów
Lewici dumnie niosą Miszkan
Obłok Chwały wypełnia wszystkie oczy
Niebiosa niebios są jak lew potężne
Ewer dawno to pojął ja zwykły śmiertelnik
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca
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Część XV

Peleg

Przeklęte miejsca naznaczyła je nasza stopa
A one obce wrodzy są tam ludzie
Choć ich dusze przepastne sięgają dna
Ostali się przed nami co do jednego
Wiotcy jak rzeczne żmije w rozlewisku
Tkwimy w nim zanurzeni po same usta
Wciąż zbyt żywi by przestać rozumieć
Przeklęta ziemia jałowa i martwa
Spalona złym spojrzeniem zawiedzeniem
Bóg przyrzekł dać ją tyle razy
Lecz ona jak horyzont na nim tabun koni
Klucząc między myślami jest tak blisko
W końcu pierzcha czerwienią słońce piecze oczy
Łzawią od poszukiwań lepszych czasów
Nie wiedzieliśmy co to miłość
Klątwą obłożyliśmy ludzkich królów
Na ich zagładę szybką lecz bolesną
Zadrżeli śmiertelnicy jeźdźcy i mocarze
Skrzydła łowczych sokołów złamali w pokorze
Przeklęci pogubili się z łatwością
Z jaką może zabłądzić kto chybia od świtu
Wywyższając swe usta stroniąc od całunku
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Przeklęte oddalenie moich słów
Gardło wydaje okrzyk otacza nim wzgórza
Zbyt odległe na krańcach stoję między nimi
Czuję ciężar podnóża wokół pełno wojów
Ściany błyszczą jak mury ze zbrojnym na czatach
Bramy spięte w dwa rygle wstrzymują wyzwanie
Dźwięki mojego zewu trafiają na kolce
Szańce kładą się niwą i prężą ponownie
Jak źdźbła wysokiej trawy szturchane nawałą
Wszystko dzieje się szybciej niż zdołam ogarnąć
Zbrojni chwytają łuki ślą strzały z kołczanów
W sam środek zawołania pod podeszwy śladów
Przeklętych porzuconych jakby były zbędne
Dalekie od mych pragnień winne zagubienia

Przeklęte rzeczy jeśli Bóg je rzucił
W świat krwawej barwy bez prawa istnienia
I nie są one warte nawet nazwy
Miejsca na końcu drogi czasu na zatratę
Choć nadal piękne wabią obfitością
Jak państwo młodzi tuż przed pierwszym świtem
Szukają potwierdzenia chcą żyć pełnią życia
Żywiołowo bez zwłoki po prostu szaleni
Tak zmysłowi i ufni swemu przeznaczeniu
Jeśli Bóg ich odrzuci umrą pośród nocy
Przeklęte świecidełka perfumy i stroje
Niosą radość przed zgubę lecz tego nie widać
Słońce odsłania cienie a chmury niespieszne
Ich czas poznały jedynie jaskółki

Bo nie miłowałem choćby siebie samego

Miłowały otaczające je przedmioty

Anioł zjawił się w nocy przyniósł cios krzemienia
Ostrzejszego od sierpa od noża rzezaka
Wspiąłem się krętą ścieżką wschodnią połoniną
Na wzgórze pełne krwinek dzielnych aralotów
Odsłoniłem swe biodra krew wsiąkała w księżyc
Ziemia się otworzyła na widok napletka
Przeklęte dwa puchacze nad głową puchały

Na równi z roślinami zwierzętami
Aniołami gdy ruszą z pobożną zasługą
Zatrzymując się w miejscach niezwykłych
Urodziwych czystych i świętych
Przeklęta klątwa bliscy stracą wszystko
Bo połasili się na to co boskie
Lecz bez ziemskiej przyszłości z woli Boga
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Przeklęte stopniałe serca podobne do wody
Mętnej przy płytkim brzegu z dodatkiem trucizny
Której smak jest oznaką fałszywej słodyczy
Pozornie delikatny pod spodem morderczy
Rozpływa się w naczyniach dociera do duszy
Wypełnia szczelnie uszy zatyka źrenice
Przeklęta pospolitość wróciła dyskretnie
I kiedy siedmiu mędrców zadęło w swe trąby
Krążąc wokół Jerycha w prześwietnym pochodzie
Ludzie drwili z przesłania by modlić się głośno
Modlitwą zniszczyć mury osiadłe w umysłach
Siłą własnej miłości pokonać mizerię
Bezwstydną spowszedniałą jak skóra i kości
Rozciągnięte wzdłuż ramion na pustym szkielecie

Przeklęte me odbicie w kroplach wody
Spływającej z pogórza srebrną tarczą
Wilgotnej żeby ożyć i zapłodnić
Świeże łąki polany na halach
Kwiaty w sennych roztoczach złotych kłosach
Spragnione bycia pięknem po wsze czasy
Przeklęte rozpadliny łże pęknięcia
W których stróżki rozmyły wiązania kamienia
Zmieniając jego siłę w tysiące pocisków
Poręcznych do ataku ległych wobec ziemi
Ona trzęsąc się groźnie z ciemni głębin
Poruszyła szczytami zawył cięty wicher
Głazy skróciły drogę każdy swoim zboczem
Dopadając celu

Nie zdążyli miłować ni świata ni Boga

Nie hołubiłem miłości

Cóż z tego że ponieśli na żywych fortece
Od wrzawy wielkiej złości krzyku nienawiści
Umarli powstawali spod gruzu kamieni
Groźni a uzbrojeni w bezprawie i zemstę
Przeklęty jest ich bezmiar zbyt rozliczne źródła
Bez twarzy bezimienni gotowi na wszystko
W samym środku krwiobiegu po śmiertelnej stronie

Zerkałem na pustkowie zasiane ciałami
Usłane stosem gruzu i zwierząt drapieżnych
Bóg ugodził we wroga zginęli
Mój miecz leżał odłogiem tak jak chłodne serce
Przeklęte bez refleksji niechętne współczuciu
Skrytemu pod ciężarem skalistej perzyny
Przez którą wiedzie droga do mojej przyszłości
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Przeklęte skutki rzezi koszmary pamięci
Im dłużej trwała walka tym więcej rozpaczy
Blizn ciętych w poprzek twarzy
Wzdłuż wzroku do nieba
Ran kłutych i szarpanych dłoni bez nadgarstków
Stóp w pyskach psich zagonów daleko od trupów
Przeklęte pobojowisko rabunek bez trwogi
Choć Bóg nakazał bitwę nie wszystko w niej święte
Orzeł widział to z góry w dole ludzkie hieny
Miast dostrzec wolę Boga ustrzec się występku
Plądrowały bezbronnych kobiety i dzieci
Złoto suknie sandały ozdoby ich bożków
Dziewczęta czystych źrenic miały przeżyć szczęście
O którym będą nucić swoim przyszłym dzieciom

Przeklęte ludzkie sidła utkane z podniety
Tkwiącej w zapachu skóry i smaku powietrza
Pełnego miękkich szeptów zaczepek sekretu
Ukrytego w zanadrzu pod osłoną nocy
Przeklęte odwrócenie uwagi od Boga
Aprobata miłostek kosztem niebnych racji
Stawianie na krągłości dojrzałej kobiety
Zdobnej w drewniane bożki i obcą tradycję
Bóg już jej nie wypędzi ani jej narodów
One będą pułapką biczem dla mych boków
Ciężarem twoich oczu w naszej świętej ziemi
Aż wyginiemy wszyscy groby zajmą ludzie
Których Bóg chciał ukarać dając nam odwagę
Oręż bez niego kto mógłby zaznać lwiej potęgi

Kto miłował?

Nikt nie pamiętał siły miłości

Śmierć tarzała się w pyle jak koń na wybiegu
Lecz praca nie skończona więc słońce południa
Stanęło w Gibeonie by czekać do rana
Na księżyc z Alajonu z prastarej doliny
Przeklęci grobokrążcy darli z nieprzyjaciół
Ostatni strzęp bielizny spojrzenie i grymas
Trudno za to pokochać jak nie znienawidzić

Tylko Bóg wiedział co oznacza przyszłość
Gotów był spełnić szybko każde straszne słowo
Jeżeli to co ważne nie daje radości
Przeklęte zawinienie zguba przyjdzie zmierzchem
Odnajdzie nas w otchłaniach pochłonie bez reszty
Zostaną skalne głazy symbole zdrożności
Choć miały być ostoją naszej dobrej strony
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Przeklęta wartość uczuć muszę się borykać
Z ludzką zapalczywością ironią i drwiną
Dałbym całe bogactwo za słuszną krytykę
Jeśli ona istnieje by zrzucić z nas ciężar
Gron krwawych od występku win spleśniałych
W ciemnych kadziach komorach i sercach
Byleby moje oczy wsparły srebrny księżyc
Usta nie drżały z zimna kiedy słońce parzy
Przeklęci mną prześmiewcy leniwi a nie chcą
Bym mocniej stawiał kroki słuchał nieba
Zazdroszczą czegoś co wzejść może w każdym
Choć sami nie chcą Boga wolą być zgubieni
Żar ognia tak daleko ledwie widać różę
Staję na brzegu rzeki jej źródłem jest sacrum

Przeklęty pot dłoń jest cała lepka
Ciało drży lekko jak na wodzie lilia
Kto zechce jej dotykać gdy zakwitnie
Tuż przy brzegu koło mnie tak blisko
Zbiorę trochę balsamu natrę mirrą
Czerwone grudki gorzkiej krwi
Obliżę niczym złoto z plastrów miodu
Zanurzonego w ciemnej barwie win
Przeklęty ogród marzeń sennych
Zniszczony pusty bez półcienia
Nie może ukryć mnie przede mną
Chcę zerwać smak eteru otrzeć się o niebyt
Nieuchwytny na co dzień choć to on wypełnia
Języki życiem

Gdzież mi odnaleźć potęgę miłości?

Czas już poznać miłość do Boga

Jeszcze moje wyznanie trwa niedokończone
Słowa z samego końca czekają na dźwięki
A już pierwsze z nich płoną zwęglają i stygną
Przeklęty gładki bazalt zbyt czarny na dusze
Nazbyt twardy by słyszeć wołanie
Obiecanej mistyki zniszczonej wyplutej
Ziemia ją wyrzygała wprost na moje dłonie

Jakże przeklęty gdy serce nie czuwa
Jeśli Bóg nie zbudzi mnie o świcie
Błękitnym przed modlitwą wolnym od niewoli
Zrzucając pancerz zależności
Ostoję innych ludów i ich zgubnych praktyk
Boże pomóż mi upaść na Twą ziemię
A sam otrząsnę się z letargu
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Widzę chmary szerszeni daleko za niebo
Są wysoko i nisko zżerają swych wrogów
Dwóch amorejskich królów dławią śmiercią
Pędzą przed Jisraelem w grań wszechświata
Zbędni dzisiaj łucznicy siepacze i wozy
Kamień jordański świadczy przeciw ludziom
On słyszał wszystkie słowa gdy Bóg nam wyjaśniał
Co święta miłość znaczy dla myśli i czynów
Byśmy się nie zaparli nie podnieśli ręki
Na brata z własnej matki z ojca po wiek wieków
Pamiętając Józefa gnanego w niewolę
Za zawiść i za świętość raz z braci raz z niego
Bo bez jego pokory nikt z nas by nie przeżył
Idąc ścieżką tą samą którą Bóg układa
Wypełniło się słowo Boga
Widzę wystawny ołtarz zajordański
Kto potrafi powiedzieć czy to jest odstępstwo
Wiarołomstwo i jawny bunt przeciwko prawu
Czy świadectwo czci Boga z daleka od Sychem
Peleg oddziela kręgi święte od nieczystych
Słyszę śpiewane trzykrotnie Imię Boga
Pochylony u wrót świątynnego dziedzińca

Eva Pohlke, Bez tytułu, z cyklu ZIEMIA OBIECANA
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