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Dies Irae¹
Trąba ǳiwny dźwięk rozsie e,
ogień skrzepnie, blask ściemnie e²,

Koniec świata

w proch powrócą światów ǳie e.
Z drzew wieczności spadną liście
na Sęǳiego straszne przy ście,
by świadectwo dać Psalmiście…

A ty, psalmisto Pański, nastró harfę swo ą
uż na ostatni ton!

Grzech krwią czarną duszę plami…
Bez obrońcy staniem sami —
któż zlitu e się nad nami?

Kyrie ele son³!…
O Boże! Ty bądź naszą łaską i obroną!
Kyrie ele son!

O Głowo, owinięta cierniową koroną,
gasnącym wieki wieków spo rzy na nas okiem!

Chrystus

O spo rzy na nas z te głuszy,
która swym tchnieniem głębokiem
ogarnia światów bezmiary,
a którą ty wypełniasz swych bólów ogromem,
o Głowo, owinięta cierniową koroną!

Żałobna drogo nieochybne kary,
broczące we łzach i przy ęków wtórze

Grzech, Kara, Kondyc a
luǳka, Los

w ten pozbawiony końca
Pańskiego gniewu ǳień,
w którym w pożarach spoko nego słońca
szatańskim chichotem płoną Kobieta, Kobieta ”upadła”,

Kwiatyświeże, niezwiędłe róże
grzechu i winy!

Na ich purpurze
osiadł posępny i siny
te Konieczności cień,
z które przepastne głębiny,

¹Dies irae (łac.) — dosł. ǳień gniewu, t . ǳień Sądu Ostatecznego; tytuł średniowieczne pieśni religĳne
autorstwa wł. poety Tomasza z Celano (–), e gł. przesłanie stanowi zapowiedź nade ścia dnia kary boże
za grzechy; do ǳisia Dies Irae wchoǳi w skład Requiem, czyli utworu wykonywanego z okaz i uroczystości
pogrzebowych. [przypis edytorski]

²ogień skrzepnie, blask ściemnieje — nawiązanie do kolędy Bóg się roǳi. [przypis edytorski]
³Kyrie eleison (gr.) — Panie, zmiłu się. [przypis edytorski]
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z łona, pełnego niweczących tchnień,
nad boskie woli złomem
wyrosły zabó cze kwiaty
w Pańskiego gniewu nieskończony ǳień…

A Ewa asnowłosa, matka gwiazd i ziemi,
upa a się ich wonią, schylona nad niemi.
Kyrie ele son!
Przez ciebie w proch nicości wraca ą Twe światy,
o Boże miłosierny, zmiłu się nad nami!

Od Twego drzewa oderwany liść,
pęǳi duch luǳki i naprzód i wstecz,
niby garść kurzu, porwana cyklonem:
przed nim i za nim płomienisty miecz
iskrzy się ostrzem czerwonem;
przed nim i za nim wsta ą z swych cmentarzy
upiory wieków, naznaczone sromem
winy i grzechu,
i klną i bluźnią i płaczą,
ęczą i syczą i dyszą
nieusta ącą rozpaczą,
od szaleńczego zamiera ą śmiechu
w ten Pańskich gniewów nieskończony ǳień…

O Głowo, owinięta cierniową koroną,
Ty, co rozpierasz Swe męki ogromem

Chrystus

pierś Konieczności! O Głowo, Oko, Wzrok
które źrenice, ako dwie pochodnie
dogasa ące, płoną
nad krętą, pustą, nieskończoną drogą
i gasną, gasną, a zgasnąć nie mogą,
zawrzy Swe oczy nad nami,
nie patrz na boleść i zbrodnię!…

Jedno est tylko w przestworzach widomem,
edno w zachodnie płomienie e zorzy
nad płomiennymi falami
wiekuistego Żywota
i nigdy w ciemnię grobu się nie złoży
i nigdy ciężkich stóp swych nie poruszy,
by iść i iść i iść
poza granice duszy —
edno est tylko Jednem,
grzmiącym mieǳianą surmą archanioła
ponad pokoleń pokoleniem biednem
w Pańskiego gniewu nieskończony ǳień:
wielki, wszechmocny Ból.

O Boże miłosierny, zmiłu się nad nami!
Niech łaska Two a winy nam odpuści…
A ty swe skronie tul
do zimnych opok, do strzaskanych grani,
sterczących smutnie nad gardłem czeluści,
i płacz…
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Surma ęczy, surma woła!
Giną w chmurach wirchów⁴ czoła;
wałem mżących mgieł dokoła
nieznany oddech miota,
akieś potworne, ǳikie kształty tworzy
i po dolinach rozpęǳa ich stada
i znów e skupia w przepastne otchłani
i ku niebiosom wyrzuca ich kłąb
i w akieś czarne rozsnuwa całuny
ten niewiǳialny, dreszcz buǳący Tkacz
i ciężką, mokrą tą przęǳą pokrywa
wszystko, co est…

O biada!…

Biada!… Pierś światów przed chwilą tak żywa,
kona pod strasznym ciężarem…
Olbrzymy świerków pada ą strzaskane;
las się położył na skalisty zrąb;
węże kosówek, wyprężywszy ciała
w kurczach śmiertelnych, drętwie ą bezwładne;
wrzos na granitów podścielisku szarem
spełznął na wieki;
kozice stromą oblepiły ścianę
i patrząc trwożnie w bezmierny, daleki,
w ten nieskończony chaos mgieł i cieni,
runęły w żlebny grób…
Rozkrzyżu silne ramiona
i paznokciami wpĳ się w twardy głaz
i odwróć oczy od one przestrzeni,
w które rozsaǳa horyzontów krańce
ta Głowa, w cierń uwieńczona!

Nie patrz, gǳie siadła asnowłosa Ewa,
wygnana z ra u na wieczysty czas,

Grzech, Kobieta, Kobieta
”upadła”

ma ąca zbrodnię u swych białych stóp,
wieczyście żarta płomienistą żąǳą
winy i grzechu…

O duszo, pełna miłości,
a którą nieustanne szarpią niepoko e!
Pańskiego gniewu zwalił się uż ǳień!
Trombita Sądu nad tobą rozbrzmiewa
piorunną mocą archanielskich tchnień
w Pańskiego gniewu nieskończony ǳień…

Niecha mnie sąǳą,
niecha mnie karzą —
tak, mnie, Adama, com na barki swo e
zabrał z Ogrodu to nadluǳkie brzemię
przygniata ące winy
i wieki wieków pnę się z tym ciężarem
ku wiekuiste wyży⁵
i zbladłą nie śmiem odwrócić się twarzą
tam, ku tym zmrokom, co zaległy ziemię, Grzech, Kobieta, Kobieta

”upadła”, Wążtam, ku piekielne przełęczy,

⁴wirchy a. wierchy (gw.) — szczyty gór. [przypis edytorski]
⁵wyż (neol.) — wysokość. [przypis edytorski]
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na które siadła asnowłosa Ewa
z padalcem grzechu u swych białych stóp…

Miliardy krzyży,
opromienione okręgami tęczy,
z padolnych Styksów powsta ą głębiny
w Pańskiego gniewu nieskończony ǳień
i rosną, rosną w akiś straszny las,
co wierzchołkami swych bolesnych drzew
przeszywa wszystkie mgły
i wszystkie blaski, które lśnią nad mgłami,
wypływa ące z Wszechmocy Istnienia.

O Boże miłosierny, zmiłu się nad nami!
Two ego gniewu nadszedł wielki czas,
głos uż zagrzmiał hiobowy,
niebios walą się posowy⁶,
z owinięte cierniem Głowy Krew, Cierpienie, Chrystus
rzeką i morzem płynie ciepła krew,
w rzekę i morze krwi e ból się zmienia…

W świątyni boże zamilkł święty śpiew,
uż się zasłona rozdarła na dwo e,
mur się uż wali i skała uż pęka…
A krew w tych morzach, w tych czerwonych rzekach
ścięła się w ciemny lód…

Kyrie ele son!

Ogromna, niesłychana, wiekuista męka,
z nieprzygasłymi oczyma,

Ciało, Cierpienie

milcząca, cicha i, ak zmierzch, pobladła,
na wklęsłych skroniach siadła,
na wpółotwartych powiekach
i na wydętych piersiach tych olbrzymich ciał,
które do krzyżów przybiła
nielitościwa Dłoń…
W kleszczach e swoich trzyma,
wpĳa się w kąty ust,
ramiona w kabłąk gnie
dręcząca wieki niezmożona siła
i, ak śmiertelny szał,
zastygły, skamieniały w goǳinie konania,
swoim ciężarem się wgniata
w zwiędłe, z przepasek odsłonięte brzuchy
i biodra spłaszcza, kolana rozsuwa
i pokrzywione, czarne palce nóg,
pokrytych siecią fioletowych żył,
w zamarłych kurczach wydłuża…
O grozo świata!
O widma, płynące w dal,
w ten przestwór ślepy i głuchy,
w wilgotny, mgławy pył,
w te ciemne wnętrza bezsłonecznych brył,
w potworne gmachy nadszczytowych chmur!

⁶posowa (gw.) — sufit. [przypis edytorski]
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Jeszcze nie zapiał kur,
a na piekielne przełęczy,
nad dnem Styksowych otchłani, Grzech, Kobieta, Kobieta

”upadła”, Zdradasieǳi pod złomem niebotyczne grani
pramatka Grzechu, asnowłosa Ewa,
z gaǳiną zdrady u swych białych stóp.

Kyrie ele son!
Straszny przed nami otworzyłeś grób…

I płyną, płyną te milczące krzyże
razem z ruchomym, wielkim trzęsawiskiem,

Błoto

które swą rǳawą kałużą oblewa
męczeńskie drzewa.
Wszystko, co było dalekim i bliskiem,
co opadało w niedo rzaną głąb
i w niedo rzane wznosiło się wyże,
teraz tym wielkim, grząskim bagnem płynie
w Pańskiego gniewu ostatnie goǳinie…
Kyrie ele son!
Światy pochłania nieprzebyty muł,
światy, od bożych odepchnięte bram.

A spod korzeni adowitych ziół,
spod kęp sitowia i trzciny i traw,

Pokusa, Wąż, Gotycyzm

z rowów, przepadlisk, wądolców⁷ i am,
pokrytych opalowym szkliwem zgniłych wód,
zaczyna wypełzywać⁸ żmĳ skłębiony płód:
czarne pĳawki, zielone aszczury
wĳą się naprzód wpław
i oplata ą kręgami śliskiemi
męczeńskich krzyżów smutne miliardy,
z bagniste wyrosłe ziemi,
zapadłe w bagnisty kał…
I oto głowy swo e, ǳiwne, luǳkie głowy,
świecące trupim tłuszczem zżółkłych, łysych czół,
o szczękach, otulonych kłębem czarnych bród,
kładą na łonach tych pomarłych ciał…
I skośne, mętne oczy podnoszą do góry
ku ich schylonym skroniom…
I biodra opasawszy w lubieżnym uścisku,
zwilgotniałymi usty
szepczą im słowa rozpusty…

O Boże miłosierny, zmiłu się nad nami!
W królestwie Śmierci sta e nagi szał.
W niedoścignionym błysku
tchnienie żywota przenika
to, co od wieków zagasło…
W Pańskiego gniewu ostatnie goǳinie
krew świeża płynie
z odrywa ących się od krzyżów rąk,
z odrywa ących się od krzyżów nóg…
I Głowa, owinięta cierniową koroną,

⁷wądolec — forma augmentatywna (zgrubienie) od: wądół; niewielka dolinka, zagłębienie terenu. [przypis
edytorski]

⁸wypełzywać — ǳiś popr. forma: wypełzać. [przypis edytorski]
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ta Głowa, która przestwór wypełnia bezbrzeżny,
podnosi ciężkie powieki i patrzy…

Jakaż to orgia ǳika!
Jakiż to chaos mąk!
Kyrie ele son!
Idą na się zmartwychwstali,
ogniem wo ny świat się pali,
tłumy w krwawe broǳą fali!
Adamie potępiony, zwróć się z strasznych dróg! Grzech, Pokusa, Kobieta,

Kobieta ”upadła”,
Mężczyzna, Upadek, Wąż

Zawiśnĳ na swym krzyżu, sterczącym w niebiosa,
i nie patrz, gǳie w spoko u Ewa asnowłosa,
piekielny za ąwszy próg,
do rozpustnego przytula się gada!

O biada! —

Idą na się zmartwychwstali —
w oku mściwy skrzy się gniew,

Rozpacz, Zemsta

rozpaczy kurcz wypręża rozchylone wargi,
kroplisty pot oblewa policzki zapadłe,
kudły włosów zlepia gęsta krew.
Z wyciem hien, z rykiem lwów,
z psów szczekaniem, z rżeniem koni,
które cugli nie zaznały,
łka ąc, ęcząc, grożąc, klnąc,
poszarpane miecąc⁹ skargi,
pęǳi tuman luǳkich żąǳ.

Ten upada, ten się broni,
temu dłoń ścisnęła krtań,
ten się w swo ego brata paznokciami wrył,
a tamten zęby szczerzy, poszarpawszy ramię,
a ten olbrzyma ręką pochwycił dwie nogi
i rozdarł na dwie szczypy tułów Heraklowy
i w ciemną rzucił bezdeń, w Sądu straszną noc…
A z parą szklanych, martwych kul, Oko, Strach
rozsaǳa ących oczodoły,
biegnie bez końca, bez końca, bez końca,
gna ąc przed sobą bratobó czy huf,
niemy i głuchy Strach…

Zakry błędne źrenice, ścigany Adamie!
Nad tobą tam! u szczytu

Grzech, Kobieta,
Mężczyzna, Upadek

złocistowłosa Ewa!
Je grzechu ciężar zgniótł cię, stanąłeś wpół drogi
Zakry błędne źrenice i na wieki wieków
rzuć się w przepastny żleb!…

Enoch i Eliasz z proroczymi księgi
przyszli obwieścić szalonemu światu
Pańskiego gniewu moc.
Lecz nim zdołali rozedrzeć swó płaszcz,
nim głos wytrysnął z przepełnionych łon,
padli w zamęcie spada ących gwiazd,
zgaśli, ak słońca,

⁹miecąc (daw. forma) — ǳiś: miota ąc; rzuca ąc. [przypis edytorski]
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na to wzniecone w przedpoczątkach bytu,
ażeby zgasły… Amen.

Szum się wielki stał dokoła,
kiedy surma¹⁰ archanioła
na Ostatni Sąd zawoła.
Głos rozlega się ponury,
ak grzmot leci złotopióry,
z dolinami równa góry.
Drży strwożona światów dusza,
a on głębie mórz wysusza,
kości wieków w grobach rusza.
Gwiazdy z orbit wytrąciła
archanielskie trąby siła,
uż rozwarła się mogiła.
Idą na się zmartwychwstali, Bunt, Walka
ogniem buntu świat się pali,
tłumy w krwawe broczą fali.
Z wyciem hien, z rykiem lwów,
łka ąc, ęcząc, grożąc, klnąc
pęǳi tuman luǳkich żąǳ…
A On, Bóg
potężne Łono, przepotężnych łon,
Jasność asności,
Zmrok zmroków,
Łaska łask i gniewów Gniew,
stanął nad skonem Żywota
i, rękę położywszy na głowie Boleści,
na niezmierzone , cierniem opasane Głowie,
wypełnia ące wszechświatów przestwory,
rozpoczął Sąd.
Bĳą pioruny,
a nad pioruny iǳie Jego zew!
Ogrom bytu błyskawic wszystkich nie pomieści,
a Jego światłość złota
strzela nad pełnię, nad ogniste łuny
błyskawicowych potoków…

Czym estem wobec Ciebie, a, com z ra skich włości
zabrał z sobą, wygnaniec, tę łamiącą winę

Bóg, Grzech, Kondyc a
luǳka

i teraz ginę,
od Wschodu do Zachodu tułacz nieszczęśliwy,
pod nieuchronnych wyroków
w początkach dnia i nocy wzniesionym obuchem⁈
Stopę Swo ą złożyłeś na pokoleń grzbiecie
i sąǳisz! Kyrie ele son!
Płaczów i ęków słuchasz niesłyszącym uchem
i sąǳisz! Kyrie ele son!
Na mękę wieków patrzysz niewiǳącym okiem
i sąǳisz! Kyrie ele son!
Niewiasta z rozpaczliwym krzykiem roǳi ǳiecię, Bóg, ǲiecko, Grzech,

Kobieta, NaroǳinyTy ego duszę grzechu oblewasz hyzopem¹¹
i sąǳisz! Kyrie ele son!

¹⁰surma — bęben używany w wo sku, pomagał komenderować i nadawać rytm marszowi odǳiałów. [przypis
edytorski]

¹¹hyzop — roślina (półkrzew), z którego ole ek używany był przez staroż. Żydów w oczyszcza ących obrzędach
rytualnych. [przypis edytorski]
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Wichr iǳie po rozdrożach westchnieniem głębokiem
ku Two e wyży¹²,
modlitwy niesie krwawe, przybite do krzyży,
Ty sąǳisz! Kyrie ele son!
A kto mnie stworzył na to, ażebym w te chwili, Bóg, Grzech, Kondyc a

luǳka, Sądoǳiany potępienia podartą żałobą,
kawałem kiru, zd ętym z mar Two ego świata,
wił się i czołgał przed Tobą,
i martwym, osłupiałym z przerażenia okiem Oko
strasznego Sądu wyławiał płomienne,
świat druzgocące rozkazy?
A kto mi kazał patrzeć na te czarne głazy, Kobieta, Kobieta ”upadła”,

Pożądanie, Wążrozpada ące się na gruz pod mocą
Two ego gniewu, przeraźliwy Boże —
na głazy te, gǳie straszny owoc Twego drzewa,
złocistowłosa Ewa,
do piersi pierś padalca tuli obnażoną?…

O Głowo, przepasana cierniową koroną!…
Któż się nad dolą zlitu e sierocą,

Chrystus

nad mo ą dolą,
które , Boże, Twe ręce z ka dan nie wyzwolą?
Kyrie ele son!
Patrza !… Kyrie ele son!
Ona swą białą dłoń
kłaǳie na ego skroń —
na trupią, zapadniętą, zżółkłą skroń zleniałą…
Kyrie ele son!
I podczas gdy Swe Sądy sprawiasz Ty, o morze Bóg, Sąd
niewyczerpanych gniewów,
ona swym okiem patrzy w ego oczy —
omdlewa ącym okiem!
Kyrie ele son!
Je nagie uda drżą,
palcami rozczesu e złoto swych warkoczy
i falą złocistych włosów
osłania ego nagość i pieści i pieści
ustami czerwonymi bladość ego ust.
Kyrie ele son!
Wężowe ego kręgi opasu ą biodra
rozlubieżnione Boleści,
a ona, wyprężywszy swe rozpustne ciało,
nienasyconym oddycha pragnieniem.
Kyrie ele son!
Na łonie e spoczęła czarna, lśniąca broda
rozpalonego Szatana,
co świat umiera ący okrył swoim cieniem,
a ona,
w zbrodniczych pieszczot rozdawaniu szczodra,
zamknęła w drżące go biodra,
w nabiegłe żąǳą ramiona…
Kyrie ele son!
Mą duszę pali wieczna, niezamknięta rana! Bóg, Kondyc a luǳka, Sąd
Któż mi lekarstwo poda?
O cze rozpusty! Kyrie ele son!

¹²wyż (neol.) — wysokość. [przypis edytorski]
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Nic, co się stało pod sklepem niebiosów¹³,
bez Twe się woli nie stało!
Kyrie ele son!
O źródło zdrady! Kyrie ele son!
Przyczyno grzechu
i zemsty i rozpaczy szaleńczego śmiechu!
Kyrie ele son!

Sądź, Sprawiedliwy!
Krusz światów posady,
rozżegnĳ wielki pożar w tle ące iskierce,
na popiół spal Adama oszukane serce
i płacz!
Z nim razem płacz, kamienny, lodowaty Boże!
Niech Twa surma przeraźliwa
echem płaczu się oǳywa
nad pokosem Twego żniwa…

Dwu ęzycznego smoka,
Szatana o trzech grzbietach zwalczył w wielkim bo u
archanioł pański, Michał, i zginął w otchłani. Amen.

I stał się koniec świata… O chwilo spoko u!
Zgasł płomienny głos proroka,
i wieczności noc głęboka
nieprze rzaną est dla oka.
A a, wygnaniec z Ra u, tułacz nieszczęśliwy, Buntownik, Wygnanie,

Zesłanieczesłany, aby konać, na te ziemskie niwy,
i patrzeć, ak pod złomem niebotyczne grani
usiadła matka Śmierci, Ewa asnowłosa,
pieszcząca węża Grzechu, posyłam w niebiosa,
opadłe nad wieczności ta emniczym mrokiem,
to mo e wiekuiste, nieprzebrzmiałe: Amen!
Amen¹⁴!

W umarłych bytów milczeniu głębokiem
słychać edynie Amen, mo e straszne Amen.

O Boże miłosierny, zmiłu się nad nami!
Kyrie ele son!

Przede mną przepaść, zroǳona przez winę,
przez grzech Twó , Boże!… Ginę! ginę! ginę!

Grzech

Amen.
A cóż powstanie ponad nicościami,
gǳie ongi były światy
i Ja, w chęć życia bogaty,
a ǳiś w umarłych postawiony rzęǳie?

Niech nic nie bęǳie!
Amen!

Bo cóż być może, eślim a zaginął?…
Na wszystko mrok nicości nieprzebyty spłynął —
Amen.

¹³pod sklepem niebiosów (daw. formy) — ǳiś: pod sklepieniem niebios. [przypis edytorski]
¹⁴amen (z hebr.) — tak, zaiste; niech się stanie; w udaizmie i chrześcĳaństwie formuła uroczystego po-

twierǳenia i zgody. [przypis edytorski]
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