
Mimo, że różne to postawy,
o każdym mówią: Człowiek prawy,
bo wykazuje wiele troski,
by zachowywać zakon boski.

A jakąż ja wybieram rolę?
Wypełniać pragnę Twoją wolę,
czy też się staram przez dni całe,
jedynie własna głosić chwałę?

Minie dzień jeden, czy też lata,
zanim mój przyjdzie koniec świata.
Która z tych postaw mi pomoże,
bym Ciebie wówczas spotkał Boże?

** … zakon boski - boskie prawa.

CZAS ZARAZY     18.03.2020

Kiedy wreszcie przestało zwykłym być dowcipem,
że ciągle mamy wybór: wirusa lub grypę,
dziwna zmiana na ludzi przyszła w owej chwili;
wobec siebie uczynni stali się i mili.

Czy przestał wreszcie wilkiem być homo homini?
Jadem wokół nie pluje. Dobro innym czyni.
Respektuje zwierzchności wszelkie  polecenia
i  na nowo społeczne postawy docenia.

Gdzieś mu się zapodziały komuchy, pisiory
i mniej peerelowskie trwożą go upiory.
U wielu też zanika mowy ton wyniosły,
a nawet pewien upór cechujący osły.

** Śmierć częstym była gościem i o przyszłość lęki - rok 2020 to rok, w
którym świat ogarnęła pandemia koronawirusa

** między panem a wójtem rozgorzały spory -  odniesienie do napisanego
przez Mikołaja Reja dialogu „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem,
Wójtem,  a  Plebanem”.  Tutaj:  pan  symbolizuje  rządzących,  wójt  -  władzę
samorządową, a pleban - duchowieństwo.

** Czy usnęły rozumy? - „Kiedy rozum śpi, budzą się potwory” to wchodząca
w  skład  cyklu  „Kaprysy”  rycina  hiszpańskiego  malarza  Francisca  Goi,
przedstawiająca  artystę,  którego głowa spoczywa na biurku,  na którym leżą
porzucona kartka i pióro. Jest on atakowany przez upiory (m. in. nietoperze i
sowy).

** Przeciw nim stróże prawa. Tak jak przed pół wiekiem. -  odniesienie do
wydarzeń grudnia 1970 r.

** laudacja - mowa pochwalna (zasadniczo obrazuje zalety jakiejś osoby). Tutaj
idea symbolizuje człowieka.

**  Czy  jeszcze  tu  na  Ziemi  szczęśliwość  nas  czeka?  -  większość  religii
(szczególnie te monoteistyczne) obiecuje wieczną szczęśliwość w tym lepszym
ze światów.

** … jeśli obok dojrzymy człowieka - Jezus został zapytany przez faryzeuszy,
które przykazanie w Prawie jest największe, odpowiedział:  „Będziesz miłował
Pana  Boga  swego  całym  swoim sercem,  całą  swoją  duszą  i  całym swoim
umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do
niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22 37-39).



TO NIE JEST SPRAWIEDLIWE      08.02.2020
pamięci przedwcześnie zmarłego brata

Dlaczego z tego świata zabrałeś go Panie?
Był jeszcze taki młody. Miałeś inne zdanie?

W umyśle przygnębionym rodzą się pytania:
Czyż w życiu tym już wszystkie wykonał zadania,
czy też może pragnąłeś dać mu więcej sławy,
zlecając w swym królestwie jakieś ważne sprawy?

Jednak ktoś tu na ziemi wiązał z nim nadzieje.
Dzisiaj ma rozpacz w duszy i łzy z oczu leje,
nie wierząc w zapewnienie: czas cierpienie koi.
Bywa, że wspomni wczoraj, jutra zaś się boi.
W nim tylko sprzeciw serca i żal są prawdziwe.
I myśl, która wciąż wraca: To niesprawiedliwe…

POSTAWY     11.03.2020

Mówi, że się szacunkiem cieszy,
bo wciąż się modli i nie grzeszy,
a zachowując obyczaje
pości… i w krąg jałmużnę daje.

Inny zginając kark w pokorze
zanosi modły: Przebacz Boże!
Wielkimi moje są przewiny.
Daj siłę zwalczyć ich przyczyny.

I bywa taki, co się trudzi 
by tylko dobro nieść do ludzi.
Słabości bliźnich nie pamięta,
choć modli się... jedynie w święta.


