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Przed Sadem Ostatecznym – Czterej Jeźdźcy Apokalipsy 

Zapisał święty Jan te słowa w swojej Apokalipsie, 

Wychudły koń, ten biały koń z Księgi Objawienia 

I siedzi na nim jeździec z łukiem, na głowie ma koronę, 

Zasypie świat strzałami zła, wybierze dobrą porę. 

Czy sam Antychryst na nim gna, czy ludzkie przeznaczenie? 

 

A drugi jeździec przestrzeń tnie, ognisty rumak rwie z kopyta, 

W dłoni dzierży wielki miecz, aż strach za gardło chwyta. 

Nie będzie już pokoju, nie, dla ludzi i dla świata. 

Będziecie się zabijać wszem, syn ojca, a brat brata. 

Czy sam Antychryst na nim gna, czy ludzkie przeznaczenie? 

 

A trzeci jeździec na karym koniu wagę ma w prawej dłoni, 

Kto przetrwa wojny krwawe razy, o chleb będzie się modlił. 

Za miarkę ziaren, złota dasz tyle, co zmieścisz w garściach, 

Głód i zaraza rozsiądą się na twoich chudych barkach. 

Czy sam Antychryst na nim gna, czy ludzkie przeznaczenie? 

 

Na siwym koniu siedzi śmierć, piekło jeździec rozpościera, 

Nie zna litości także on, tratując wszystko wokoło, 

Nie czuje łaski dla ludzkich próśb, zwierz człowieka pożera. 

Końskie kopyta kąsają ciała, skręcona twarz krzykiem woła.  

Czy sam Antychryst na nim gna, czy ludzkie przeznaczenie? 



 

***Inspirowany obrazem pędzla  Aleksandra Gierymskiego 

„Pomarańczarka” 

Stara Żydówko o tabaczkowej cerze, co patrzysz zmęczona na artystę, 

Idź i sprzedaj swoje pomarańcze, niechaj kosze będą wreszcie puste. 

Zmęczone ciało złóż na łóżku – należy ci się przecież odpoczynek! 

Daj wytchnienie dłoniom, niech szydełko nie biega miedzy oczkami przędzy. 

 

Stara Żydówko o tabaczkowej cerze, co patrzysz na mnie smutno, 

Nie potrafisz przewidzieć, co stanie się za lat dziesięć, albo po prostu jutro. 

Spleciesz warkocz z brązowych włosów, co wije się wokół twarzy, 

Pójdziesz na Kiercelak, z karmelkiem w wyschłych ustach, między handlarzy.  

 

Stara Żydówko o tabaczkowej cerze, okutana spłowiałą czerwoną chustą, 

Sprzedałaś swoje złote kolczyki dla kogoś, kogo kochałaś… Ciężko i smutno  

Być teraz samą, szczególnie, gdy jest się starą Żydówką o tabaczkowej twarzy, 

Która nie walczy z losem, świętuje szabas, czasem nieśmiało o czymś marzy… 

 

  



W drodze do słońca. Poszukiwania 

Zapełniły się drogi i ścieżki chłopaka z rozwianą czupryną. 

Szedł z plecakiem na grzbiecie, mylił drogi i ciągle wracał 

Do tych słów zostawionych przez kogoś ważnego, 

Zmieniał trasy, chłeptał radość z czasami krzywej przyjaźni. 

 

Szukał celu. 

 

Czarne błoto opryskało mu ręce. Skowronek flecikiem załkał, 

Otchłań gardła krzyknęła w podzięce.  

Siadał na przydrożnym kamieniu pośród dziewann i łopianu 

I sam do siebie coś gadał o Platonie, Sokratesie i Nietzschem.  

 

Szukał drogi. 

 

Łaził ze zmarszczonym czołem. W księdze gwiazd jak  

W zniszczonym modlitewniku swojej babci znaczenia czytał. 

Starych ludzi o coś przepytywał… oni pewnie to wiedzieli. 

Z losem droczył się i igrał, z okien wyrywał kraty. 

 

Szukał czegoś więcej.  

Sensu. 

 

 


