
Mariusz Maszkiewicz

Folwark Kaina

I inne wiersze

1



Błogosławieni niespokojni 

(1977-1985)

 Św. Tomasz z Akwinu 
2



Wiem o Tobie, że miałeś to co ja teraz przed sobą 
biały wiersz niepewnych myśli i opasłe pisma
pogańskich przodków

Pewnej długiej nocy gdy łuczywo traciło powoli
światło dnia sprzed oczu a ostatni z braciszków
obchodził wirydarz i zamykał okna przed wścibską zimą
zaspany w stosie przemyśleń walczyłeś z diabłem
o rogatki nowego miasta
i gdy Zły ugiął się przed Tobą
mógł dopiero jasno zobaczyć sposób zwyciężania
surowej zimy
ciepłem sumiennej pracy

Myślałeś
żeby  umieścić Twojego Stwórcę wyraźnie
jak drzewo górę rzekę w codziennym krajobrazie
pewnym choć wątłym
niczym zniszczone karty starych ksiąg

Pewnej długiej nocy gdy łuczywo traciło powoli
nadzieję na świt
obudziłeś się
wśród najlepszych towarzyszy
minionych wieków

zniżyłeś głowę
a wór Dominika
zwalił się na blat twardego stołu
umoczyłeś pióro
Twój czarny inkaust
na białym papierze
wywoływał z krainy zapomnienia
nowe czasy 

1980 Poznań 

***
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Zamieszkałeś we mnie
widzę to wyraźnie
ślad Twojego oddechu
na szybie moich tkanek

jaki miły powiew
kroków
gdy przechodzisz
schylam głowę
nisko
niżej

ale dostrzegam już 
ostre kontury
mieszkania
jakie sobie urządziłem
na krańcach szarych komórek

gustowne wnętrze
meble
Ty na fotelu
obok ja
gawędzimy
przy herbacie
światło muzyka spokój

szepczesz coś jeszcze
nie słyszę
przysuwam się bliżej
i dopiero wówczas 
czuję na moich ustach
smak Twoich słów

to chyba modlitwa

1978

Drewniany kościół w Grzmiącej 

Iluż kazań wysłuchały
ściany starej niemieckiej świątyni
ileż kaznodziejskich gromów
zniosła ta podłoga
martwe przedmioty mają swoją pamięć
chociaż nie chcą być wspólnikami
naszych grzechów
dlatego tak łatwo
niszczymy w zawiści ich kruche tkanki

Pobożni gospodarze śląskiej wsi
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pietystyczni  kaznodzieje
nawiedzeni mistycy
pątnicy
najpierwsi romantycy 
co nauczali Europę dostrzegać boską wszechmoc
gdy halny wiatr sudeckich szczytów
zamieniał materialną siłę
w moc proroczych wzruszeń

Jak łatwo
patrząc z tego wzgórza
osiągnąć modlitewny nastrój

Jak łatwo zakochać się
w trawiastych łąkach
zbyt mocno pachnących
ziołami i mlekiem

Jak łatwo tu
o pokusę  zdobycie świata
jednym rzutem 
diabelskiego kamienia

1985 

Jakub Boehme

Słychać tu jeszcze
w dolnośląskich wsiach 
i miasteczkach 
odbijające się echem
donośne słowa niemieckiego mistyka

Przychodził to z dużą torbą
pełną nici i igieł
sprzedawał
za pieniądze
kupował papier inkaust
i chleb dla licznej rodziny
Jakubie szalony
krzyczała żona
heretycki proroku
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zapłakana
wśród narzekań rodzinnych znawców rzeczy

słychać tu jeszcze 
w śpiewie ptaków
w szeleście świerkowych igieł 
w skokach sarn
w pobrzękiwaniu owczych dzwonków
odbijające się echem
donośne słowa niemieckiego mistyka

1985 

Giordano Bruno

Dokąd uciekasz młody zakonniku
którędy chcesz wyjść z ciasnych korytarzy tego klasztoru 
mając piętnaście lat zachłysnąłeś się 
dobrocią ojców i braci
a dziś masz dosyć słodkiej pewności jutra
w niepewnym układzie narzucanych teorii 

którędy wybiegniesz jak droga zaprowadzi cię
do jasnych ogrodów Platona
nie sądzisz że przesadą jest rozmyślanie o uczcie
kiedy trzeba się zająć
wynajdywaniem wątpliwości
czy naprawdę poza nami nie ma nic pewniejszego

Dokąd chcesz uciec przed własnym habitem
ta biel nieskończona biel pragnąca cienia
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będzie w Tobie obecna do końca
we wszystkich wędrówkach
poza Alpy i dalej
aż po granice świadomości naiwnych scholastyków

Wiesz jak ciemni są znający granice
dla których byt to byt
a reguła to prawo i koniec życia
jak oszukani przez siebie są ci
co zadają oszczercze pytania
o pewność swojej niezachwianej wiedzy

1980 

Wielkiego artysty spowiedź przedśmiertna 

…poproście księdza

moje słowa 
książki
filmy
spektakle
wieczory autorskie
uczty
popisy
moje zdjęcia
gesty
miny
zamyślenia

to straszne przestępstwo

w obrzydliwym podstępie
wykradałem z modlitwy
słowa
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Pisma

Niewypowiedzianego
Niewypowiedzialne 
podpisywałem swoim nazwiskiem

1984 

Martin Heidegger spotyka Boga

zamyślony w lekkim wietrze
przelatujących ptasich korowodów

zapatrzony w znikający
profil Hölderlina
którego chmury obraz przywiały na niebo

obłąkany poeta do niego przemawia
dotyka białych kart
zapisuje głos
drżącą z przerażenia
zmysłowością
prowadzi od przedmiotów do pojęć
od człowieka do ludzkiego bytu

Heidegger uchyla następną stronę ksiązki
a tam
tylko jasny prześwit w lesie
odwieczna metafora światła 
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1984 

Donos na religioznawcę

Drogi Księże Janie

Któż to widział
bezwstydny racjonalista 
chodzi z lupą po kościele
w modlitewnym nastroju wiernych
zagląda im w twarz
przez szkło
widzi grymas
zamknięte oczy
zapisze słowa
schowa lupę do kieszeni
cóż nadzwyczajnego
stanie przed kościołem
oparty o mur 
barokowej świątyni
dymem z papierosa
zasłoni się w myślach
wzruszy ramionami
napisze pracę
…konstatacja integracyjnej funkcji religii…

1983 
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zasłyszane w cerkwi

dlaczego smutna jesteś duszo moja
dlaczego trwożnie szeleścisz
                 nierozwinięty skrawku papieru
                 miej nadzieję
                 że wreszcie ktoś jak przyjaciel
                 przyjdzie
                 i rozprostuje całą twoją zmiętość

dlaczego trwożnie szeleścisz
                napisał kiedyś na tobie 
                Dawid

1983 
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Niedzielni goście

Niedzielni goście Pana Boga
w ziewającym półmroku
krucht i filarów
odstają swoją godzinę
przedpołudniowej pobożności
na tacę wysypują
żale brzęczące
połyskujące pretensje
pobożną chwilę 
wytrzymają
poniżenie

1981
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Listopad

wiem
 nie cieszysz się
bo listopad już smutny
i śnieg ma i trawę spaloną
a liście zmiecione
nie podstawią ci nogi
chociaż wracasz późno
z pociągu
rozmarzona

te kamienie są już zimne
nie usiądziemy
nie oprzemy się
o ten stary mur
gdzie małe stworzenia przylgnęły do snu
na zimę

wczoraj przechodziłem
naszą ścieżką
na pajęczych niciach między krzewami
nie strącone krople
zasuszone owady doczekają zimy

patrzę w kąt
na zabrudzony plecak
zniszczone buty
zmarznę bez ciebie
na wiele lat

1977
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Pożegnanie I

dziewczyno dziewczyno
przeglądasz się 
w nieprzeniknionej głębi
lustra
gdy czeszesz włosy
wpadają do studni
za nimi się nie oglądasz
a ja ciebie odnajduję
tam na dnie
studni

spotykamy się
nagle
mówisz do mnie:
                    - dlaczego dotykasz moich włosów
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Pożegnanie II

jaką zostaniesz w mojej pamięci

w długich ciepłych
brązach twoich ubrań
niespokojnie strzepująca
z siebie resztki
śmiertelnego lęku

w krajobrazie bohaterów Kalevali
kładziesz 
w ich sen swobodny
swoje ciało
w szumie fal
nad wysokim brzegiem
morskiej wyspy

może zatrzymam cię
nie spełnioną
nie moją
chociaż w pamięci
jak karmisz ptaki
i mojego psa
pajdą chleba

może 
chwilę zaczekasz
stanę się 
wszystkimi naraz ślepcami
z obrazu Breugla
jedynym na świecie
przykładem
jedności w wielości
swoich młodych zmysłów
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Miłość księżycowa 

Isztar łagodna
pachnąca
ciepła
kruszy mnie 
w pył srebrny

boję się jej
wietrznej pętli
która w szumie liści
w trzasku gałęzi
zamyka
swój uścisk
na ciałach kochanków

Isztar okrutna
jej śmiech srebrzysty
bez litości
tylko dla niej

na skrzydłach snów przybywa
kołysze
na kształt płomienia
na kształt dymu
na kształt ciała
w mroku
odchodzi
znika
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***

nie lubię geometrycznych figur i brył 
zamkniętych przestrzeni 
i skończonych płaszczyzn
są twarde zimne
i w ogóle się nie uśmiechają 

już kamienie mają bardziej
miękką naturę 
można zapukać i porozmawiać
chwilę

dlaczego zatem
nie miałbym mówić: 
                  - masz serce jak sześcian
albo: 
                   - jesteś brzydka ja romb 

Szachy
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znam ludzi  którzy 
całe życie grają w szachy

dla nich goniec to goniec
król to król
koń to koń 

przy stracie figury
mówią że nie ma 
powrotu sytuacji

a ja mogę inaczej

z królem porozmawiać
pościgać się z gońcem
koniowi dać kostkę cukru
i darować
wszystkie stracone sytuacje

1981

   

Drzewo I

kocham drzewo
za jego milczenie
za pewność
               że gdy obok stanę
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               to chwila zamieni mnie w wiatr
               porywający do nieba

Kocham drzewo za bunt
przeciw dogmatom   
szarej codzienności
co obsiadują konary
a jesień je strąca
i leżą zdeptane
nieważne

kocham drzewo
za przestrzeń
jak sen 

Drzewo II

Patrzę na drzewo
już bez liści 
wymyte w październikowym deszczu
uczesane na ostatni bal wróbli

czeka teraz
na białe futro
prezent zimy
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co rano jeszcze
budzi się z oszronioną brodą
i skostniałymi z zimna
palcami konarów

Iluminacja I

schodzimy z gór
ja i cień 
na wprost
poniżej miasto
lampy usypiają mieszkańców
drzewa odwracają liście 
na drugi bok
późno już

mówi cień:
                      - nie jest koniecznym stawianie kroków 
                        I tak droga którą przebywasz
                        Jest złudzeniem
                        popatrz na śmieszne ruchy eleatów
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zasypiamy nad miastem
z góry straż trzymamy
pilnując narzędzi zbrodni
połyskujących złowieszczo
w ruchu
świateł

Iluminacja II

wracam do domu nocą
nisko pochylony
mokry asfalt zamyka horyzont
dostrzegam swój cień 
dany mi od księżyca
zmniejszony wymiar własnej postaci 
księżyc to bóg upokorzenia

rano wstaję
z ciemności
jestem wśród ludzi
wśród wirujących przestrzeni
słońce podaje ramiona
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wciąga mnie
iluzjonista
sam jestem bogiem

Sen św. Anzelma

W nocy Bóg do mnie przemówił:
 „Jestem kimś więcej niż tym jakim mnie znają
Znaczy to że moje imię mnie nie ogranicza

Jestem istotą doskonałą z racji nieskończoności
znaczenia pojęcia którego jestem nośnikiem

Istnienie w rzeczywistości oznacza dużo więcej
niż istnienie w umyśle

Jeżeli istnieję w rzeczywistości to znaczy że
Przewyższam doskonałą myśl jaką mnie określają

Gdybym istniał tyko w myśli
nie byłbym najdoskonalszy

Nie głoś tego Anzelmie skończony
bo narazisz się na śmieszność….”
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Błogosławieni niespokojni 

Błogosławieni gwałtownicy
albowiem są solą 
choć może nie czeka ich nagroda
w niebie
chórom anielskim
z rąk partytury wytrącą

Błogosławieni krzyczący
w tłumie milczących
i obojętnie cichych 

Błogosławieni niemiłosierni
dla głupoty 

Błogosławieni zmysłowi
albowiem oni żyją na ziemi

wszyscy święci niespokojni
módlcie się za mnie do Boga
o umiłowany 
niepokój 
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***

płomyk świecy
bies okrutny 
diabeł figlarny
z czarną czupryną 

w rękach zamiast wideł 
trzyma zamyślenie widzów
których uwiódł 
swoim jasnym spojrzeniem 
śmieje się z nich
że nie czują 
jak boli i piecze
ta chwila radości

dopiero siny dym
pozwala dostrzec
wypalone wnętrze
nieoczekiwanej samotności 
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Małżeństwo 

Małżeństwo to cierpienie
jak każde inne 
gdzie od słodyczy i ciepła
wibruje w zębach metafizyczny lęk
przypatrujemy się sobie
u zbiegu dróg
zadziwieni drwiną losu
w szyderstwie rąk i dotyków
odwróceni odchodzimy

Małżeństwo to cierpienie
w brzuchu Lewiatana
szukamy pocieszenia
choć trochę niewymuszonej radości
odprężenia
nie trzeba zadręczać się myślą
że trawi nas okrutny olbrzym

Małżeństwo to cierpienie
w biblijnej arce
kołyszemy się na bezkresnych oceanach
beznadziejnie czekamy ocalenia 
spazmatyczny jęk zmysłów
odrywa się
unosi 
wysoko

naiwnie myślimy
że to ptak nadlatuje
z upragnioną wieścią
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1985 

***

porozmawiajmy
niech nasze słowa
nie będą suche i pewne
nie ma już pewności
za tą rozmową nikt nie tęskni
tysiące takich samych
mielą młynki drukarskich maszyn
słowa jak liście
po ulicach pustych
wiatrem rozsypane

porozmawiajmy 
jak wilk z człowiekiem
jak człowiek z wilkiem
ostrożnie dobierając farby
pod siatką maskującą
na poligonie twarzy

albo
stańmy nago 
rozbierajmy się szybko
jak najszybciej
żeby zdążyć
w tym 
wcieleniu
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Nauka chodzenia

moja córeczka
stawia pierwsze kroki

swoją wyobraźnią

pilnie ją obserwuję
uczę się chodzić
naśladuję niezdarnie
jej śmiałość
przewracam się
jeszcze dużo czasu
zanim jej dorównam
zrozumiem

1985 
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Opowieść wigilijna 1981 

Dźwięki kolęd
blask choinkowych świec
oczy błyszczą bardziej
wylewnie i prostodusznie
spoglądamy na wrogów
w telewizji
ryczą
głośniej
zagłuszają 
pomruki
naszego lulajże
przy pijanym stole
wsłuchujemy się
w rozczulające wspomnienia
z dzieciństwa
wodzów i strażników
wzruszające
pan spiker
wyciera ukradkiem  łzę 
rękawem swojego munduru
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Przesłuchanie

żałować przecież
nie znaczy odciąć się
raz na zawsze

to tylko delikatny zabieg
co przywraca wzrok
i jasno widzisz
cień
zaczynasz inaczej 
nasłuchiwać kroków
a słowa
przelewają cię
w coraz inne naczynia

1982

W stołówce na Krupniczej

muzy podstarzałe
przychodzą tu na obiady
regularnie wspominając
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te same szczegóły
z balów
i bankietów

harfy rozstrojone

jedwabie i muśliny
zeżarte przez mole
w przedwojennych szafach

towarzyski blichtr
śmierdzi gołębiem i kotem

czerwone ciała
popękały
oczy krwią nabiegły
plamy na dłoniach
ściskających łyżkę
w stołówce
dla wdów
po poetach

1981

***
nie zna pan jeszcze krakowa
mówi taksówkarz prujący brzuch miasta
panie to już apokalipsa
zaraza i zgryzota

obsypujące się tynki
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żydowskich kamienic
stare kleparskie baby
śmierdzą pieniędzmi 
kartoflanymi oczami rzucają

to nie kraków dekadentów
czarne msze cygańskie
dawno pojaśniały
święty stanisław
przybyszewski
wychodzi skulony
z kościoła

w kawiarniach kurwy
taksówkarze i studenci
wyciskają biedę
z wytrzeszczonych filiżanek
krakowa już nie ma
udusili
a do paryża coraz dalej

1983 

***

na co czekam
na jakie objawienie
na jakiego Buddę Chrystusa

pozostaję samotny wśród przedmiotów
jakieś książki
herbata
jakieś książki
muzyka
jakieś słowa
każde zdanie jak przesyt w jedzeniu
niczego nie rozumiem
przedmioty pokazują mi język
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odwracają się 

ktoś mnie pociesza:
          - wiesz kraków jest taki dekadencki

ale nie wiem co znaczy dekadencki
czy to jest wódka
dużo wódki
nocami
w piwnicy
z Panem Piotrem

a może dekadencki jest ten spacer
wieczorny
nad Wisłą

coraz bliżej brzegu
czuję oddech rzeki
coraz bliżej brzegu
 

Rekolekcje niemieckie 
(1986) 

31



Do niemieckiego przyjaciela

przekroczyłem granicę
i mur
gdzie 
stali
umundurowani
tu i tam

jakbym na przepustkę jechał
na widzenie z Tobą
z całą swoją 
celą
na plecach
zakratowanym oknem klasy
gdzie pan od historii
głośno powtarza:
               Auschwitz Dachau
               1410 1939
               kurwa mać nasza krew
               braci matek
               nienawidzić
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chciałem napisać list
ale zamiast gramatycznych zdań
myśli ulotne
bez składu
białe gołębie
naiwne strofy zielone

1986 

Mathias 

Jedziemy do Frankfurtu
najtańszym samochodem
palimy najtańsze
aromatyczne papierosy 
(cholera znów mi nie wyszedł
nie umiem sklejać tej bibułki)
rozmawiamy o kościele
Mathias – były franciszkanin
ja – były chrystusowiec
teraz on studiuję biologię w Marburgu
ja jeszcze nie wiem
czy trzeba studiować
w tak bogatym kraju

Mathias opowiada o Wakersdorf
jak uciekał
przed policyjną pałką
ja  mu opowiadam
jak usiedliśmy z kolegami
na jezdni

na pożegnanie
daje mi książkę 
dziękuję 
i tak mi ją zabiorą
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na granicy 

Katedra w Kolonii

jakby architekt
poeta
mistycznej chwili
uniesienia
cały świat chciał 
zmieścić
w kształcie z kamienia
w modlitwie dłoni
pół nieba
dać
pół ziemi

pyszną dumę
przygnieść
pod ciężarem 
przestrzeni
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Getynga

Spaceruję ulicami miasta
jak tu cicho
ludzie nie biegną
nie taszczą
wielkich przedmiotów

przyglądam się twarzom
purytańskich przodków
dobrobytu
wieczorami czytam
Maxa Webera
„Etyka protestancka i duch kapitalizmu”
popijam colę
bezmyślnie
gapię się w telewizor
przeglądam szokujące fotografie
w najnowszych magazynach
polityka
pornografia
motoryzacja

myślę o starych skarbonkach
w szafach luterańskich mieszczuchów
niegdyś co wieczór
składano tam
jeden funt modlitwy
o przyszłe królestwo 
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Emigranci

przymykają oczy na biblijne wersety 
rozglądając się płochliwie
za bezpiecznym miejscem
by uniknąć gromów
spadających z pomruku opowieści
o wygnańcach w Egipcie i Babilonie

nienawistnie spoglądają na znikające strzechy
żegnani przez hordę brudnych i niczyich dzieci
z tobołkiem piaszczystą drogą
poprzez nieurodzajne poletka dziadów
przez pańskie lasy
gdzie szkielety drzew spalonych
doczekają następnej wojny
zarosną chwastami cmentarze
zmurszeją brzozowe krzyże
pozostanie lament
pod murami zburzonej świątyni
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Knajpa „pod Orłem”

Jest takie miejsce w Getyndze
w nieciekawej dzielnicy
nieżyjący już właściciel
zapisał młodej zonie
zaradnej Polce
majątek
stajnię nostalgiczną
gdzie przy stolikach
emigranci ze wschodu 
pijąc rosyjską wódkę
zakładają powszechny związek
spowiedników

Na słynnym obrazie
zatłoczony bar
Follies-Berger
goście oglądają rewię
opierając się
o najnowsze prądy w sztuce

w knajpie „Pod Orłem”
najemnicy na czarno
przeklinają Europę
patrząc daleko przed siebie
w zamglone lustra baru
jutro trzeba wcześnie wstać
na sygnał fabrycznej syreny budzika
jutro 
zarobić
może się uda
wyjechać
daleko 
za ocean
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Święty dezerter

                 pamięci Ottona Schimka

przeskoczył
mur może płot
przechytrzył wartowników

błąkał się po lesie
jak daleko stąd do domu
śpiewał psalmy
jadł pieczone kartofle
leżąc wśród wrzosów i ziół

nie
nie podjął się jakiegoś wielkiego dzieła 
imiennika z Bambergu
nie nawracał
zajęty sobą
swoim młodziutkim człowieczeństwem

w starym żydowskim miasteczku
przypomniał sobie
swój kościół w Wiedniu
świętego Leopolda
zadarł wysoko głowę
ta dzwonnica podobna
i błękit nad krzyżem

wpadł
na patrol

nie było już 
dokąd uciekać 
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Lekcja metafizyki 

śmierć  jest
jak życie
tak uroczysta
i tak powszednia

śpiewana chórem w klasztorze Cluny
w Soborze Uspienskim
za murami Watykanu
w sklepie kalwińskiego zegarmistrza

szeptana na ucho
w gnijącym ciele
gdy wokół tylko biel
szpitalna
pustka

szeleszczący obraz
całunów
płomyk świecy
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Folwark Kaina

(1987)

a kiedy dni Kaina się wypełniły 
władzę w kraju przejął Henoch
sprytny i okrutny urzędnik 
z górskiej satrapii
stał się synem Kaina
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po długich i żmudnych zabiegach 

Henoch panował lat dziewięć
nie miał w kraju równego sobie
w świecie zasłynął ze zwycięstwa 
nad Czarnym Władcą państwa środka
był okrutny i mściwy 
pozabijał wszystkich braci 
wodzów armii podstępnie uśmiercił 
ale lud bardzo go kochał
kobiety w odległych prowincjach 
mdlały w dniu jego śmierci 

Henoch zrodził Irada
Irad okazał się wiarołomny 
wobec ojca
oplwał wszystkie jego pomniki

Irad został otruty
przez swojego syna Mechujaela
wojsko szybko pomściło winę ojcobójstwa
i po Mechujaelu
nastał Metuszael
który rządzi
po dziś dzień 

okrutnych czasów Henocha
nie pamiętam 

mój dziad opowiadał
o urzędnikach mających chłodne oblicza  
i obowiązku zdejmowania czapki
o złośliwych i skrupulatnych agentach
o potrzebie wydajnej pracy
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dla szczęśliwych pokoleń
to jest dla mnie

nie był jednak końca pewny
czy zło pochodziło
od samego Henocha i Kaina
jak mówili wówczas
to nie Kain zabił Abla
śmierć jedne z braci
była wynikiem słusznej 
i naukowo dowiedzionej
walki
dwóch przeciwstawnych koncepcji 
ponieważ
państwo Abla chyliło się ku upadkowi
lud ubożał
a wielcy uprawcy zbóż 
i hodowcy bydła
ciemiężyli poddanych 

na początku nie było folwarków
Kain rozdał ziemię Abla ubogim
armię rozpuścił do domu
i odprawił posłańców  
do sąsiednich krajów
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z misją pokoju

kiedy ucichła powszechna wojna
żołnierze odebrali ziemię
i stworzyli folwarki 
doskonałe połączenie
szkoły powszechnej świadomości 
rolniczej spółdzielni
budowlanej
i militarnego zaplecza
dla płatnych strażników

wtedy właśnie wydano dekret
w państwie Kaina
i podległych mu satrapiach
„ O powszechnym obowiązku
ochotniczej świętej służby
w celu pomnażania dorobku
i budowania szczęścia przyszłych pokoleń”

 

Narodziłem się w dniu
kiedy podstępni agenci 
zakopywali skrępowane ciało Abla

jako mały chłopiec widziałem
maszerujące oddziały Irada
młodzi poddani
ciągnęli olbrzymie machiny
a starszy brat podawał im
słodkie placki upieczone przez matkę
później dopiero dowiedziałem się 
że zdążali do górskiej krainy
aby przywrócić niezmącony spokój
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wszystkich folwarków
uciszyć wzburzony lud
stłumić bunt możnowładców

słyszałem też o tym jak i w naszej krainie
dawno temu
palono bałwochwalcze świątynie
domy namiestników
wielka była radość w kłębach dymu
bo ginęli znienawidzeni
ci co mordowali
niepokornych mędrców
wybitnych buntowników

nienawiść
mówią że była wielkim grzechem
dlatego pracą
trzeba odkupić winę namiętności

Pierwszy dzień na folwarku był dla mnie okrutny
ożyły opowieści dziadka
drogę do osady
zakrywały wielkie zwały śniegu 
chłód
wrogie kolczaste ogrodzenia
zmęczone twarze poddanych

zawiesiste tłuste strawy
suszone mięsa dzikich zwierząt
pasty z morskich stworzeń 
w kolorze
naszych szarych uniformów 

po jedzeniu ustawiono nas
przed głównym barakiem
ską wylatywały skłębione szmaty
skórzane trzewiki
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twarde podeszwy paliły stopy
a odgłos maszerujących kolumn
słychać było
na odległość krzyku 

Historia jest przed wszystkim
wszyscy winni jej służyć 

zabijać nie wolno
ale
w imię historii poświęca się jednostki

zabiera się drugiemu to
co niesprawiedliwie zgromadził
wyzyskując
głupotę silnych
i biedę mądrych

żony są wspólne
tam gdzie nie ma środków
na rozbudowę
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powierzchni i przestrzeni

należy mówić o występkach
bliźnich
nawet drobna informacja
dostarczona w odpowiednim czasie
zawiera bogate źródło
wiedzy o czyhającym złu

zamach na historię jest samobójstwem
należy ją pielęgnować 
czcić
i wyzbyć się 
zbędnych obciążeń 

co tu robię u licha
na folwarku Kaina
dlaczego przyszedłem
mogłem przecież
ukrywać się
pozostać w gościnnej krainie zachodu 
mogłem złamać nogę
i leżeć na posłaniu
nawet wtedy
gdyby przyszli po mnie
miejscy strażnicy

dlaczego muszę tutaj być
z goryczą pytam siebie
kładąc zmęczone ciało
do snu
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noc jest tutaj ciężka
w gęstym mroku
nad drewnianymi pryczami
mieszają się najbrudniejsze zapachy
i najmilsze sny

zrywają się przez sen
mówią bełkocą zgrzytają zębami
cedzą przez zaciśnięte wargi
przekleństwa
niezrozumiałe
pełne nienawiści
i chęci odwetu

noc jest tutaj ciężka
brzemienna szarością
bez nadziei słonecznej
jak każdy dzień
i szara godzina codzienności
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Dzień na folwarku Kaina
rozpoczyna przenikliwy głos strażnika
wzywają z wieży
do natychmiastowego porzucenia
ciepłych barłogów
porozklejanych snów

służbiści ustawiają nas w szyk
acies bene ordynata
i każą śpiewać pieśń pochwalną 
ku czci naczelnego wodza 
 
posłuszni nakazom prawa
układamy swoje ręce
zaczesujemy włosy
prostujemy plecy i karki

dzień na folwarku Kaina
jest taki sam
wszędzie
słoneczny i mroźny

wzdłuż wyprostowanych szeregów
przechodzi inkwizytor
kontroler o gładkiej i miłej twarzy
zadaje pytania
uśmiecha się 

niekiedy spochmurniały
zatrzyma się dłużej
zrywając z przekleństwem
amulet na szyi poddanego
pamiątkę z domu urodzenia

odbiera szkatułki
z odrobiną ziemi ojczystej

wygrzebie z głębokiej kieszeni
ukryty drobny zwój
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z jednym zdaniem prawdy

wszystkie rzeczy
należy włożyć do czapki
trzymać przed sobą
do przeglądu
za ukrywanie 
grozi kara

na folwarku Kaina
panuje czystość i porządek
granitowe płyty chodników
uliczki wysypane żwirem
wydają odgłos

drzewa i krzewy
stanowią element dekoracji
nie rosną dla siebie
dlatego przycina się regularnie
wszystkie odstające gałązki
wyrównuje brzegi
krzaczastych żywopłotów
trawa musi być zielona
nawet wtedy gdy nie chce
liście spadają na rozkaz
naczelnika
w określonych porach roku
zawiązuję się 
jednolite
rasowe pąki kwiatów i drzew

kasztany pękają
kiedy krzyk strażnika
oznajmia decyzję 
o zmianie butów
z letnich na zimowe
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podstawą wszelkiego działania
jest symetria
równomierność i stałość
jednostajność i rytmiczność

ideologowie musztry
powołują się na rozsądek natury
która uczyniła ciało symetrycznym

„Równy krok jest miara oddechu tłumu”

„Tłum maszerujący równo jest siłą”

„Jednostajny śpiew i rytmiczne okrzyki regulują zalegające w płucach
złe prądy powietrza wyrzucają choroby i natrętne myśli”

„Tylko równomiernie rozkładany ciężar choćby na pozór nie do uniesienia
okazuję się błahostką banalnym żartem

coraz częściej nurtuje mnie 
niepokojące doświadczenie
serce bije z jednej strony
pod prawym okiem mam skazę
lewa ręka jest słabsza
i lubię spać na prawym boku
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wszystko jest posłuszne Kainowi
co w jego obszarze władzy
następcy Kaina
nigdy nie pragnęli
szczególnych aktów oddania
wystarczy stanąć w tłumie
tym nie innym
wystarczy gest dłoni
nieznaczny
na wiecu
wystarczy
brak
sprzeciwu
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to czyha 
tuż obok
jak zły refren
chociaż teraz łagodne i oswojone 
wystarczy lekkie zachwianie
zawrót głowy
popękane szczeliny skał
wrócą
i wtedy okaże się
że w tym miejscu
już byliśmy

krzątamy się 
w okrutnym labiryncie

folwarki Kaina
są do siebie podobne
w istocie
różni je tylko
teatralna dekoracja na zboczach
zmiana miejsca widowni
w górskim amfiteatrze
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co wieczór
zbieramy się na placu
aby słuchać
mów inkwizytora
wszyscy muszą stać prosto
twarze zwrócone w oblicze mówcy
oczy szeroko otwarte
nie wolno
nie pamiętać
całych zdań
emfatycznie wykrzyczanych
z mównicy

podczas pracy
nadzorcy powtarzają głośno
najważniejsze cytaty
z ich treścią można się zapoznać
na wielkich tablicach 
przy placu

Dawniej na folwarku Kaina
każdy poddany
miał wypalony na ciele numer
personal numer
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te okrutne praktyki
należą już do przeszłości
dziś
każdy z nas
ma swój numer
zapisany w księgach
u pisarza
ważne są wielkie liczby 
ich suma
nie można się rozczulać
nad zbyt długim imieniem
rozwlekłym i niewygodnym
opóźniającym 
wykonanie zadań 

zachowujemy
porządek 
ład
dbamy o trwałość dorobku
oznaczonych 
cyframi pokoleń

każdy z poddanych
wyrabia przeznaczoną na dzień
normę
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musimy zapracować 
na swoje utrzymanie

przenoszę ciężkie worki z piaskiem
wapnem i gliną
ciągnę na drabiniastych saniach
olbrzymie głazy
przelewam wodę cebrami
glinianą ścianę starannie
obkładam słomą
dłonie mam twarde
zgrubiałe popękane paznokcie
rogowatą skórę
pełną drzazg
od wielkich drewnianych bali

czy mogę zrobić więcej
niż to co robię
nie mam już siły
wolniej
boli mnie kręgosłup
nie cieszy mnie
zbudowany pałac
tęsknię za bliskimi
czekam na spotkanie
na ich uścisk
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na folwarku
mamy dom spotkań
specjalną izbę odwiedzin

jest to czyste pomieszczenie
z miękkimi fotelami
kolorowe firanki
zmieniają szarość za oknem
można tu siedzieć
z przyjezdnymi cały dzień 
rodzina jest urzeczona
uśmiechami strażników
gościnnością
i moim czerstwym
wyglądem

hierarchia jest niezbędna
dlatego wśród strażników
są młodsi
i starsi

młodsi
mają ostre rysy twarzy
wąskie usta
brwi mocne i ciemne
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zrośnięte nad nosem
pełni brutalnej pewności siebie
z koncentrycznych kół oczu
celują trujące strzały 

starsi
mają łagodne oblicza
miękkie policzki i brody
usta mięsiste
gładkie wysokie czoła
niepokojące swoją dobrocią

nie można jednak w czasie służbowym
spojrzeć strażnikowi
prosto w oczy
wybitny talent twórcy folwarku
wprowadził specjalną czapkę 
z daszkiem
przesłaniającym swoim cieniem
każdy jasny promień spojrzenia

poddani
są niewielkiego wzrostu
mają grube karki
masywne dłonie
jednakowo szare oczy
przygaszone twarze
niedomyte

ożywiamy się nieczęsto
ale kiedy dom strażników
wypełnia się radosną libacją
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dochodzą do nas dźwięki
ich zabawy
odprężamy się
gawędzimy 
na pryczach
przynoszą wtedy
słodkie figi
i bukłaki młodego wina

poddani mają też 
swoje prawa

wobec ogólnej pogardy dla pracy
miejsce w hierarchii
łatwo poznajemy
po odciskach na dłoniach
i czystych butach

pracujący przy obsłudze 
domu namiestnika
i osady strażników
są najważniejsi 
dyktują nam
warunki

dzięki drobnym przysługom
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ich buty lśnią zawsze
w szyku
równoprawnych poddanych 
folwarku

zaprzyjaźniłem się ze służącym  
podaje posiłki strażnikom
w domu za ogrodem

codziennie wieczorem
przynosi dla mnie
po kryjomu
garść
soczystych oliwek
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od początku pobytu
na folwarku Kaina
staram się 
uśmiechem
odpowiadam grzecznie
dobrze posprzątam
z zmywam szare deski podłóg
stosy glinianych naczyń 
na widok strażnika
nerwowo prostuję sylwetkę
przycinam krótko włosy 
czyszczę starannie skórzane trzewiki
chcę być dobry
wchłaniam w siebie
dyscyplinę i ład
atrybuty dobrego wychowania
wzór poddanego
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raz do roku
jest wielkie święto
wtedy nie pracujemy
przyjeżdża główny namiestnik
z metropolii
starsi strażnicy
stają na podwyższeniu
my na dole
równo
podnosimy dłonie
stoimy w szpalerach
należy być radosnym
ale zabrania się
spontanicznych okrzyków
w rękach trzymamy zielone gałązki
szerokie liście palm
nad głowami
powiewają brunatne proporce
na nich haftowane 
skrzyżowane narzędzia
nasza duma i honor

namiestnik pozdrawia
z balkonu pałacu
chwali nas
praca i odpoczynek 
są naszym przywilejem

po południu rozdają wielkie ilości
słodkich placków
i młodego wina
jest muzyka fletni
i beztroskie tańce
przy ogniskach
do późnej nocy
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do upojenia

Ktoś w nocy uciekł
ustawiają nas w zbity szpaler
dlaczego  
przecież mógł zostać 
jakoś da się żyć 
na folwarku Kaina
po co nam robi kłopot
musimy go szukać
wyczerpanego
taszczyć na plecach 
do ciemnego karceru
tam będzie gorzej
przez długie tygodnie
odpokutuje winę
wróci do nas
udobruchany

już dotrwamy do końca
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Hymn 

Cześć Ci o Wielki
Pragmatyku
Wodzu nasz niezwyciężony
pełen chwały i blasku
Twoje dzieła nieśmiertelne
Wspaniały 
Henochu
Ty jesteś 
Tym najwłaściwszym
w odpowiednim czasie
wyczułeś kształt swojej epoki
a lud pokochał Ciebie

źli chcieli pokrzyżować Twoje plany
ale dopadłeś ich 
chwyciłeś w swoje dłonie
naszej sprawiedliwości
wydobyłeś
haniebność ich czynów
z dna oceanów
zemsta jest prawem

chociaż umarłeś wciąż jesteś żywy
wkraczasz bezmiernie w nasze sny
z niezachwianą pewnością 
porządku i ładu
jaki w tym
i tamtym
świecie
reguluje wszystkie relacje
i sfery naszego życia
Amen
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