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JESIENNY PRZEŁOM

Przyjaciele!

Od  lat  odbierana  jest  kulturze  godność  poprzez
wprowadzanie  w niej  nieustannych bluźnierstw i  dekonstrukcji.
Dzisiaj stoimy pod kościołami po to, aby zatrzymać dziedzictwo
naszych przodków. Bez dbałości o kulturę jednak nic nie zmienimy.
To właśnie ona może pokazać piękno życia i nadać sens cierpieniu.
To  także  kultura  zachęci  do  zmiany  samego  siebie  oraz
do budowania rodzin i wspólnoty narodowej.

Nie poddawajmy się – walczmy dla Boga i ojczyzny.

Burza, która aktualnie się przetacza, w końcu minie –
pamiętajmy  wtedy  o  tych  najsłabszych,  o  których  trwa
ta batalia.

Animator grupy artystycznej Rylec (Ku Kulturze)

Szymon Kozieja

Wiersze: Filip Adamus, Szymon Kozieja  ·  Rysunki: Jan Skawiński
Korekta: Karlina Jurkowska  ·  Wsparcie techniczne: Rafał Jurkowski

Skład: Jan Borowski



Protestującym

Filip Adamus

Vera rebus vocabulla restituantur.
Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe.

Wiek nasz i stulecie ojców
Rozhamowały wolę – wedle zasady przyjemności
I roztrwoniły ją – aż kaleka panowaniem nad ludźmi
Nabrała mocy, by przesuwać zaranie życia

Aż panowaniem nad ludźmi kaleka
Nabrała mocy i rozgniewała się –
Wyrokiem o człowieczeństwie
Zapadłym – w prawdach, do których nie sięga jej cień –
Względności.

Zbyt cierpkim dla wszystkich,
Mających smak za koronę zmysłów
I hołdujących jego zdolności tworzenia iluzji
W panowaniu nad wzrokiem.

Zbyt cierpkim – dla wszystkich
Którzy mieli nadzieję poddać je suchej konsumpcji
Obleczonej, co prawda w mylące kostiumy niefizykalnych rozrywek
I sycenia podniebień smakołykami – zamiast zaspokajania głodu.

Wola – roztrwoniona – kaleka aż do panowania nad ludźmi
Potrafi – orzekać – kajfaskim sądem – o nieważności
Tego co poczęte – Arcykapłańska strona
Wystawia fałszywych świadków – płaczki zagrożonej homeostazy
Które czułe – potrzebą moralnej porażki
Chronią przed cierpieniem młody byt
Szczególnie zaś Heroda własnego wnętrza
Kryjącego się jednak w ochronnej
Położonej nisko
Szarej i nieuczęszczanej
Suterenie podświadomości.



Pozostaje im jedynie subtelny strach – przed zmartwychwstaniem
Jana Chrzciciela – którego śmierci domagały się względy
Znaczniejsze od proroka.

Mi zaś – cicha nadzieja
Która na hałaśliwość protestów
Oblokła się wieńcem dwunastu gwiazd
Jakby troskę o cały i wszystek świat–
Nosiła – na przebóstwionej – pomiędzy synami i Synem głowie.
Może objawi się nam – przynosząc zestaw poprawnych nazw:
Człowieka, życia, godności –
Ratując naród, który umiłowała
Przed śmiercią żarłoka:
Który szukając nasycenia
Puszcza w niepamięć nienaruszalność
Lecz i tak pozostaje niezaspokojony.

Nocna warta
Szymon Kozieja

Setki godzin, nocy – nieprzespanych
Tysiące ścieżek dla niej – wydeptanych

Twierdza: Nasza tożsamość

Demon pierwszy

ach dzieci me frankfurckie
jak cieszą mą czerń skrzydeł
te strony rdzą pokryte!

Demon drugi

ja także się raduję
jak stoją między nami
lecz słowa te wiórami
przy czynach ich słuchaczy
już wkrótce się nauczy
każdego nienawiści



Demon pierwszy

wrogiem jest płeć
wrogiem czystość

wrogiem miłość

Chór demonów

Prawy? Lewy? Ważne, że bez Niego,
 nam obrzydliwego!

Jeden z demonów wychodzi z chóru
miesza bez końca konflikty bytu

Mefistofeles

hej – nigdy nie pracujcie!
ksiąg, błagam, nie czytajcie!
one stare, patriarchalne
libido zniewalają

oddajcie hołd nieustannemu konfliktowi!
to jest wojna!

Chór na placu kościelnym

a oto świątynie niszczone bluźnierstwami
zostały przez wiernych opieką otoczone
od pieśni pokoleń minionych serce dymi
w pamięci zostaną jesienne noce mroźne

jesteśmy razem
zjednoczeni

Chór aniołów

niech pokój zstąpi na ziemię
i czystość w serca tu trwających
oczyści z grzechów świątynie
a także zachowa te gmachy

chwalące Pana
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