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Leszek Szaruga

ZACZYNA SIĘ

„Przegląd ludzkich rozmyślań na temat zła byłby tym samym, co przegląd całych dzie-
jów teologii, fi lozofi i, religii i literatury – od Rigwedy przez Platona, przez Dostojewskiego 
do Jana Pawła II. Przegląd zaś faktycznych działań zła w życiu ludzkim byłby tym samym, 
co przegląd całej historii ludzkości, od plemion paleolitycznych do tej właśnie chwili”.

Leszek Kołakowski, Leibniz i Hiob: metafi zyka zła i doświadczenie zła

1.
powtarzanie słów
podwajanie znaczeń
echa umarłych
języków

jęk wizg pierwszej
struny głosowej
w ciszy kosmosu
muzyka sfer

w tym jednym
niepowtarzalnym
kocham
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2.
nie dam ci słowa
na wiarę na zgubę
w moim języku
uchodźcy którego
nie chcesz pojąć

to słowo to nie
to słowo tnie
to słowo tonie

w oceanie gazet
jest ci obce
nuży cię
zanurzone
pod powierzchnią
zdania oznajmującego
w trybie doraźnym

to słowo to błąd
przybłęda 
bez znaczenia
bez przebaczenia
bez litości
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3.
wykluwa się słowo
jajo
można je pojąć
w lot
tak to się
zaczyna
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4.
z ruin w gruzy
rośnie groza
słowa
eksplodują
w bełkot

idą złe czasy
nie do wymówienia
herezje
nie do wiary

5.
„Nikczemności pełno jest w społecznym byciu. Tkwimy więc w rozdarciu nieuleczal-

nym, nie do pokonania, między utopijnymi marzeniami, pragnieniem braterstwa, blisko-
ści innych, doskonałości społecznych form, choć nigdy nie była nam dana, a toczącym 
je nurtem złośliwości, nienawiści, tragicznych wojen, zła”.

Barbara Skarga, O złu
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6.
słowo rozdarte
nie do wymówienia

mówią w nas
barbarzyńcy

mówimy
nie swoim głosem

jesteśmy
obcy sobie

7.
łza

ocean
zła



142                „Tekstualia” nr 2 (49) 2017

8.
w złej wierze
zadra zdrady
drzazga
w źrenicy

w wirze wzroku
przejrzysta
do dna
oka
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9.
łza morza śródziemnego
między ziemią spaloną
i ziemią obiecaną
ale nikt
przecież
niczego nie obiecywał

i można nadawać 
kropkami i kreskami
wołanie o ratunek

łza tonie na dnie
zatapia
wasze dusze
w bursztynie
niepamięci

rozpływa się
w morzu zła
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10.
zmorzeni morzem
obojętności
znużeni zanurzeni
w wiecznym śnie
budzimy
strach lęk obawę

podnosi się fala
tsunami
zatopi was
razem z nami

Autorka – Anna Krztoń


