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           KIRKUT, SNY I KAMIENIE 

 

 

 

Ojciec mój Jakow, syn Eliasza. Matka moja Chaja. Sara, córka Mordechaja Łega. Siostra 

moja Bina. Bracia moi Henoch Heniek i Józef Chaim. Święty kahał mężów, niewiast, 

niemowląt. I słowa pożegnalne: <Główna rzecz to strzec szabatu i wiedzy, reszta przyjdzie 

sama>. 

 

Wietrze, zbieraj kamienie. Ziemia puchnie od ziarna, ziarno wzbiera 

i puszczą zielone pędy niecierpliwe rośliny; suchy podmuch powietrza  

niesie się  

nad sadami, lecz nie ma komu ósmego dnia Sukot szeptać  

tfilat geszem - modlitwy o deszcz. 

 

Większość z nich wywieziono do obozu w Treblince. Nikt nie dotyka  

Tory za ozdobną zasłoną. Nad  Aron ha-kodesz zgasła wieczna  

lampka ner tamid.  

 

Miejscom czasami śnią się  

spłowiałe komentarze na marginesach ksiąg - ale nieobjaśnione sny są  

jak nieodczytane listy. 

 

Od wielu dni nie spadła nawet najmniejsza kropla - nadciąga klęska 

posuchy. 

 

Mchu kożuchem zarosły murszejące macewy - mech rudzieje z gorąca.  

Rozpłynęły się z dymem wargi starych rabinów, odmawiające kadysz.  

Między grobami szkiełka z roztrzaskanych flaszek.  

Nie ma komu powtarzać: El male  

rachamim. Nie ma komu przynosić już kamyków dla zmarłych. 

 

Wietrze, zbieraj kamienie… 

 

 



   EDEN. PEJZAŻ JABŁONNY 

 

 

 

Sady przyoblekają złoto czerwone szuby - patrząc z dala, orzekłbyś: 

to dworzanie. To dwórki chwieją dzwonami sutych, szeleszczących  

krynolin. Tam, gdzie gęstwa gałęzi wnika w chmurną gładź 

nieba, tli się słoneczny król. 

 

Turlają się chybotliwe, nietrwałe karoce 

wieków - i tylko ziemia nic nie wie: trwa brzemienna i rodzi,  

podległa wiatrom, deszczom oraz cyklom pór roku. Ziemia ufna, 

ziemia płodna karmi tkankę korzeni. 

 

Wnet jesień nadstawia kosze: kapią z chrzęstem  

owoce. Przez sita żółknących liści przecedzają się cienkie  

niteczki babiego lata - niebawem chropawą korę ukąsi zimny wąż snu. 

 

Tymczasem Adam i Ewa zdjęli listki figowe i przyodziali ciała 

w rękawice, kalosze i robocze fartuchy - dźwigają drewniane skrzynie. 

Ich ręce cierpko pachną owocowym sokiem. Gdy obrywają jabłka, czują 

między zębami gorzkawe pesteczki snu  

o czułości wśród roślin niebiańskiego ogrodu. 

 

Ale strażnik Edenu - przygarbiony ogrodnik w dziurawym kapeluszu,  

pykając fajkę, powtarza, że póki co, innego  

raju raczej nie będzie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   EDEN. PEJZAŻ ZA MGŁĄ 

 

 

 

Nadchodzi świt - w miękką mgłą otulonych 

pasterskich szałasach słychać szelest, 

kaszlnięcia. Poprzez lepką zasłonę porannego 

oparu biegnie ryk i sapanie brunatnego niedźwiedzia. Szary wilk  

wstrząsnął  kudłem wilgotnego futra - kulą się stada owiec.  

Nadchodzi świt - fermentująca mleczność podnosi się - owija górę 

pierścieniem. 

 

Zwinna mgła  

jak kozica  

czepia się skał, nie czyniąc im żadnej szkody 

 

i nie szukając ratunku… 


