Chaim Arik Asaf
naśladowanie Chrystusa
tak naprawdę jedyny
prawdziwy cud biblijny
to jest cud przemiany
uzdrowienie
nie przemawia zupełnie do mojej wyobraźni
jest przyznacie państwo
dosyć miałkie i trochę na pokaz
cud medyczny
by tak rzec
ale przemiana
prawdziwe dzieło sztuki
panorama wielkiego miasta
(w tym mieście są
wieże teatry i dzielnice prostytucji)
odrysowana ręką
która przeczuwa bicie dzwonów i zapach
fabrycznych dymów
przemiana
to jest przykład –
exemplum
nie
Oskar naprawdę nie chce
mówić o winie krwi i odnowieniu przymierza
czasu jest stanowczo za mało
chcę tylko zaznaczyć
że można powziąć decyzję
pewnego ranka wyjść z domu
i odejść bardzo daleko
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że czując niestosowność Życia
można się go wyrzec
albo
kochając Życie
wybrać je
proszę państwa
możliwości jest tak wiele

Orestes – zapiski
czwartek
no więc jestem
wróciłem
czy to na pewno ten dom
usiadłem na ziemi
plecy oparłem o ścianę
czekam
czy jest tam ktoś
nikogo nie ma
piątek
nie mogę rozpoznać ścian
czekam
poniedziałek
przyzwyczajenie wiele zmienia
jeszcze czekam
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czwartek
przypomniała mi się kuchnia
piątek
byłoby już dobrze
gdyby nie to
co stało się dziś przed południem
muszę się chwilę zastanowić
jeszcze napiszę
sobota
wczoraj przed południem
w kuchni
zobaczyłem pająka
czarny z długimi nogami
jak kawałek materiału
miał oczy
nie odezwał się słowem
(rzecz dziwna)
siedział na ścianie
w rogu
blisko podłogi
wtorek
już wiem
przyzwyczajenie moje było niepełne
nigdy wcześniej nie znałem tego domu
ani tu
ani tam
środa
jestem bezradny
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czwartek
ja
Orestes
z winy jakiegoś głupiego przeznaczenia
zobaczyłem w kuchni pająka
wtorek
usiadłem na ziemi
plecy oparłem o ścianę
tam gdzie chciałbym być
rzeczywistość jest malutka
mógłbym ją pomieścić w rękawie
środa
sam nie wiem
a co gdyby się nie zmieściła

Fotografia – Monika Ekiert-Jezusek
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