Copyright © 2007 Konrad Czerkas
www.czerkas.net

1

Bajka
Bijê czo³em tym, którzy umiej¹ bajki zmyœlaæ.
Kocham tych, którzy - czym one s¹
zrozumieli i s³uchaæ ich nie potrzebuj¹.
Rozkoszujê siê cierpieniem tych, którzy ich
nie rozumiej¹c chc¹ je jeszcze sprzedaæ.

Ka¿dej bajki krakanie cudem jemu siê wydaje.
S³uchacz bajek, pod baldachimem od deszczu wolny, to œwiata pacjent.
Iluzja, a szczególnie na ni¹ nadzieja, s³odsz¹ mu jest nad s³odycz deszczu ¿ycia.
Natura oddzieli³a pacjentów od tych, którzy zio³a umiej¹ parzyæ.
Wywar z zió³ nie na opuchniête uszy.
S³uchacz bajek wywar fa³szu lekko prze³yka, aby tylko s³odko mu by³o.

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze fa³sz
w ko³ysce nocowa³, pewnemu dziwakowi
ruszanie ko³ysk¹ siê spodoba³o i rozhuœta³ on
ko³yskê, i wskoczywszy do niej buja siê i buja.

Œwiat nierówno myœlami obdarza³.
Kto temu winny jest?
Po¿¹dliwoœci czy têsknoty to psota?

Zapytam cz³eka: Gdzie pêdzisz?
Poproszê krzycz¹c czyny jego i moje o spokój.
Powiem do ciebie, do nich, do
wszystkich ludzkich serc: Wystarczy!
B³agaj¹c szepnê, dosyæ!
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Niechaj ci¹¿y b³ogo na mnie szyderstwo tych, którzy „Bajkê”
za nie swoj¹ prawdê poczytywaæ bêd¹.
Zanêcaæ terytoria dla umys³ów waszych po¿¹dam.
Niekiedy podobn¹ do mojej energii myœl us³yszê i biegnê jak opêtany za tym, który moje
serce ucieszy³, i s³ucham go pilnie, i po rozczarowania momencie znowu sam zostajê z
mojego serca myœlami.
Oczy moje jeszcze was toleruj¹, gdy¿ z wygl¹du podobny do was jestem.
Ale s³uchaæ majaczenia waszego nie œcierpiê.
Dok¹d, za czym, do czego tak siê spieszycie?
.
Myœli wasze dra¿ni¹ spokój mój.
Prawda moja przeciwna jest mordêdze mojej i waszej, ludzkiej.
Przyjmijcie me myœli sercem.

Ciemnota zaczyna popuszczaæ.

Opiekun

Ka¿dy jest panem swoim.
Powtarza³.
Krzycza³ prawdê: ¯yje siê tylko raz!
Pijane oczy prawdy nie poznawa³y mnie
i drwi³y z mego œwiata.
Doroœniesz, to zrozumiesz.
Ludzie mnie oszukali!
Wiem, ¿e odrzucisz kiedyœ ich prawdê.
I nie fa³sz ich mistrzem ci bêdzie!
Uœmiecha³ siê.
Kocha³ ¿ycie.
Musia³ siê napiæ.

Kto oœmiela siê nauczycielem kogokolwiek nazywaæ?
Kto siebie nim uczyni³?
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Atrapa nie jego w³asnych myœli ochrzci³a w nim cudaka.
Jasnowidz?
Odgadywacz jutra?
Dlaczego nie nauczasz, ¿e œmieræ jest - tak jak i ¿ycie - zaszczytem?!
Lichy to nauczyciel, który nie potrafi w ludzkiej nicoœci
donios³oœci dostrzec.

S³ucham mêdrca uœpionych.
I z wra¿enia g³uchnê.
Niemiejê.
Œlepnê.

Ty

Ucieczka przed tym, kim siê urodzi³eœ.
Ucieczka przed tymi, którzy powiedzieli, czym jest mi³oœæ.

WyobraŸnia marna obieca³a ci, ¿e baœni¹ bêdzie ca³e twoje ¿ycie.

A teraz s³odk¹ fantazj¹ sta³a siê kopciuszku têsknota?

Myœli bol¹ ciê.
Myœli mêcz¹ ciê.
Umêczone serce.
Po¿¹dasz za sercem iœæ, a przychodzi myœli ¿¹dza i cierpisz.
Myœli hamuj¹ serce.
Oddychaæ chcesz swobodnie.
Kochaæ chcesz, jeœæ, spaæ, tañczyæ bêd¹c sob¹?
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Za póŸno.
Sfermentowane korzenie jad³eœ od zarania.
Nie smakowa³y?
¯eby siê obudziæ, chêæ nie wystarcza
Przy tym œnie nie s³odka œmieræ zawsze obecna jest.
Przebudzenie jest ucieczk¹.
Ku nicoœci.
Nieskoñczonoœci.

Ona
Jej œwiat to œwiat.
A ty?
To nieskoñczonoœci ONA.
Cud w naturze, cz³owieczeñstwie.
Jedyny pochód.
S³awiæ jej nie bêdê!
Czcz¹c, przeklinaæ j¹ bêdê za istnienie moje.
Elokwencj¹ wymys³ów moich drwiæ z jej œwiata bêdê.
Za moj¹ œmia³oœæ p³akaæ bêdê.
P³acz¹c sercem zapytam:
Czy¿ nie zatraceniem by³o dla ciebie me poczêcie?- Mamo.
Wybacz, cierpi¹c mêki mej œmia³oœci.
Prawdy jako dziecko szukam.
Chore dziecko.
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Koñcz¹ siê zabawne igraszki ludzkoœci z sob¹ sam¹, jak i z ca³¹ zniewolon¹
reszt¹ stworów.
Odwrotu nie ma.
Nie mog¹c zaprzestaæ, staje siê ludzkoœæ podobna do Syzyfa zmagañ
i rozrasta siê ku zatraceniu.
Elokwencja prze¿ycia poczyna tworzyæ egzystencji apogeum równe zag³adzie.
Natura dyrygentem bêd¹c, daje tu znaæ o sobie.
Bezczelnoœci ludzkich poczynañ nie toleruj¹c, wycisza je.
Œwiat w nieludzkiej bezczelnoœci trwa i trwaæ bêdzie.
Nieskoñczenie.
Ludzkoœæ i jej historii bezczelnoœæ, w piwnicznej graciarni w muzeum uniwersum
bêdzie g³êboko schowana.

Znamiê to na mym jestestwie jest cierpieniem.
Znamiê to nazwane jest cz³owiek.
Wstyd mi przede mn¹.
Wstyd mi przed ka¿dym drzewem.
Zadufanych w cz³owieka znieœæ nie mogê.
Nie bêdê was budzi³.

