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Stacja I

Pan Jezus skazany na śmierć

Już zasnęłam przy Tobie w Ogrodzie Oliwnym, choć prosiłeś...
a potem pocałunkiem wskazałam Cię żołnierzom
Już zaparłam się Ciebie po trzykroć razy i więcej,
choć obiecałam...
I stałam ukryta za rogiem, gdy naigrawali się z Mesjasza-Króla,
za dużo ludzi, zbyt duże ryzyko ...
Już uplotłam Ci koronę z zasuszonej róży,
a kiedyś ofiarowałam Ci ją z miłości ...
Zarzuciłam Ci płaszcz purpurowy na ramiona
i wybrałam Barabasza.
Wreszcie umyłam ręce w misce czystej wody
i odetchnęłam z ulgą:
nigdy nie zrozumiem miłości,
która śmierć wybiera u zarania życia

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

„... odpędzili ode mnie gapiów,
zrobili miejsce i przywlekli belkę.
Ktoś krzyknął, że za mała ...
Dwóch młodych w obcych szatach chwyciło na własne ramiona,
by mnie oszczędzić,
ale żołnierze zarzucili belkę na moje plecy
i przywiązali do mojego ciała,
a ten dobry znajomy spod synagogi
zacisnął powróz na moich piersiach
i zaczęli popędzać, jak wołu ...”
W kurzu jerozolimskich ulic
zamiatanych gorliwie przed sabatem
owiewany wonią oliwy i czosnku dymiących przed świąteczną ucztą
kontrolowany spojrzeniami psów wylegujących się
pod ścianami białych domów
zasmuciłeś gromadkę dzieci trzymanych przez matki na rękach
chciały zobaczyć króla
a Ty nie miałeś złotej korony
Daleko było do strumienia
i ciężko Ci się oddychało powietrzem wysuszonym ze współczucia

spojrzałeś w górę na bardzo obojętne cyprysy
zawieszone wysoko na niebie
i zobaczyłeś nasze twarze
zamknąłeś mocno powieki by zapomnieć tamtą niedzielę
zieloną od palm i gałązek
ta sama droga, ci sami ludzie ...
Twój osioł stąpał po kwiatach - nie wiedział,
że wiezie na grzbiecie Zbawienie
i że idzie drogą
która zaczęła się
nim chaos rozpoznał pierwsze nazwane istnienia

Stacja III

Pan Jezus upada pod krzyżem pierwszy raz

nareszcie
stałeś mi się bliższy Jezusie-człowieku
i człowiek zobaczył człowieka

Stacja IV

Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

Ty mnie wyprawiałaś na wędrówki,
których nie zdążyłem ci wyjaśnić, Mamo...
I nie pytałaś, choć nie rozumiałaś...
i patrzyłaś za mną, nim zniknąłem ci z oczu...
Nie pytałaś kiedy wrócę, a czekałaś na mnie wieczorami
chleb wysychał od oczekiwania i nie starczyło drewna
do podtrzymania ognia
wieczerza traciła nadzieję
a Ty zasypiałaś czasami w wychłodzonej chacie
Gdy w końcu przychodziłem - niewiastą Cię nazywałem...
Wiem, że nie taką mi koronę wymarzyłaś, Mamo...
Wiem, że nie takiej świty pragnęłaś dla mnie, Mamo
i nie tron na górze czaszki planowałaś, Mamo
czasu miałem tak mało, Mamo...
ale wiem że i tak mnie kochasz, Mamo…

dedykowane mojej Mamie

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

dzień miał się ku końcowi
dobrze ci się pracowało
choć tego roku gleba była twarda i przesuszona
wspominałeś dzieciństwo spędzone w Cyrenie ...
a ziaren było jeszcze wiele do posiania
musiałeś często odpoczywać
prostować plecy
i brać głęboki oddech
brałeś każde ziarno do ręki jak własny owoc
i myślałeś o deszczu ...
i wtedy ich zobaczyłeś na drodze od miasta
trochę zgiełku i krzyki
twój pies pobiegł pierwszy a potem ty
byłeś z dala od spraw publicznych
ale w ostatnich dniach głośno było w mieście od plotek o Piłacie
w grupie zobaczyłeś sąsiadkę zawsze ze wszystkim na bieżąco
dopchałeś się do przodu i omal się nie potknąłeś
o koniec krzyża niesionego na Ramionach Świata

jakiś żołnierz pchnął cię do przodu
już nie mogłeś zawrócić
nim pomyślałeś... podano ci krzyż
to było 13 maja 1981 roku

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

tego dnia upał zamierał w gęstym powietrzu celu i konieczności
ten gęsty upał nie mógł oderwać się
od ziemi karmionej krwią i potem
spadającymi w dół
jak krople dziejów nieba
i człowieka
gdy usłyszeli słowa władcy
mówiącego językiem sługi
gdy patrzyli na koronę
wrastającą w czoło płomieniami prawd
nieodzianych w tysiącletnie pajęczyny czasu
wówczas Ty
chustą

T w o j e g o żalu
i T w o i c h łez
dotknęłaś
Oblicza Prawdy
Wymiaru Kosmosu
Odległości Galaktyk
Tajemnicy Czasu
Granic Poznania
których mądrzy badacze zwojów
nigdy nie ogarną
naczyniem pojęć
rozumu
i wiary także

Stacja VII

Pan Jezus upada pod krzyżem drugi raz

jeszcze kawałek ścieżki w górę
coraz wyżej
nie wiem czy dam radę
tam na tych kozich pastwiskach wyjałowionych spiekotą
jest bardzo stromo
to dobrze że jestem już blisko
ludzi przy mnie coraz mniej
za długie widowisko i sezon pracy
na zielonych poletkach w dolinie
a jeszcze droga w górę
i odcinek w poprzek kamiennego traktu wiodącego do źródła
O źródło! Czemu pamiętam o tobie teraz
... tutaj za ciężko ...
zniknęło niebo nade mną gdym odwrócił oczy,
twarz przylgnęła do krzyża
i przytuliła mnie do siebie ziemia i wzięła z krzyżem w objęcia
ale musiałem się uwolnić by nie oszukać proroków
wróciłem więc do samotności między ziemią a krzyżem
i stałem się Drogą

Stacja VIII

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

miał dopiero 24 lata i podobno muchy nie pozwolił skrzywdzić
był studentem matematyki
planował stypendium zagraniczne
zdążył całą Europę przemierzyć na rowerze
który zawiózł go pewnej nocy do Pana Boga
ale wcześniej spotkał dwóch nieletnich łotrów
bez wina i octu
zamiast włóczni mieli kije baseballowe
zatłukli go na śmierć
Michał Łysek 22 marca 1997 rok
miał dopiero 24 lata
uśmiechnięty i pogodny
nadzwyczaj uzdolniony i wrażliwy na piękno
zdążyłam już schować łotrów do szuflady zła

a on przyszedł do mnie we śnie
stał przy stosie chusteczek mokrych od łez
i był smutny bo płakałam za nim
a nie nad nimi
którzy zostali
i patrzył z wyrzutem
na zapaloną w oknie świecę bezsilności

dedykowane Michałowi Łyskowi (19973 – 1997) – uzdolnionemu
matematykowi, studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, bestialsko
zabitemu kijem baseballowym przez dwóch nieletnich

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

to był Twój trzeci
a mój – to już po wielokroć siedemdziesiąty siódmy
i wiem, że nie ostatni raz, Panie
tak łatwo i z upodobaniem drogi Twoje omijać
i tworzyć własne dekalogi zależne od biometu i pogody
dziękuję
że upadłeś
i za to

że powstałeś

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

trzeba pozbyć się wszystkiego
by nauczyć się dawać...
gromadziła ołówki, książki, wyuczone gesty
gromadziła wspomnienia, uczucia, czasami złoto
i płakała, gdy ktoś jej to zabierał
i krzyczała z rozpaczy, i czuła jak jej ubywa
zabrali jej fioletową apaszkę
z którą się prawie urodziła
zabrali jej wspomnienia sprzed 10 lat
dzięki którym żyła i którymi oddychała przez ostatnie miesiące
zabrali nawet to,
czego dać jeszcze nie zdążyła
zabrali jej własne imię tak, że nie wie
czy jest jeszcze człowiekiem
złamali też kilka szczebli na jej drabinie
do nieba
i nie może uchwycić dłoni swojego anioła
i wydaje jej się, że nic jej nie zostało ...

ale przecież serca nie wyrwali
a jeśli zechcą jej serce nawet wyrwać
sama im je odda i odejdzie
czuje, że choć odbiorą jej wszystko
zostanie wiele jeszcze do rozdania
widocznie trzeba pozbyć się wszystkiego
by nauczyć się dawać

Stacja XI

Pan Jezus do krzyża przybity

prawie bez wahania przyłożyłam gwóźdź
do Twojej dłoni
ktoś podał mi młotek i raz...
zrobiło mi się słabo...
ale potem
wzięłam młotek już sama
i Twoja druga dłoń...
nie zemdlałam już przy kolejnym uderzeniu
ktoś porwał gwóźdź do nóg
ktoś wyrwał mi młotek
inni byli szybsi
mogłam tylko patrzeć
mogłam tylko asystować
a kiedy się przebudziłam
byłeś już rozpięty jak żagiel

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

ja jestem wybrany do odejścia nim Ziemia zawirowała
nim źródła wydały pierwszą kroplę strumieniom
nim lądy zaczęły wędrówkę
a góry zaczęły rosnąć
ja nie umieram
ja odchodzę dla Prawdy
ja nie umieram
ja życie swe oddaję dla życia
naucz nas Panie nie umierać
ale życie swe oddawać

Stacja XIII

Pieta

Tyś ciało z mojego ciała lecz nie moje, Synku
Tyś moje wyczekiwanie na powicie Cię w pieluszki, Synku
Tyś moje troski o kaftanik ciepły,
gdym Cię w stajni przy żłobie tuliła, Synku
Tyś moje śpiewy do ukołysania
i uspokojenia paluszków Twoich drobnych, Synku
Tyś moje poranki i zadbanie o dobry początek dnia, Synku
Tyś moje utęsknienie za powrotem z placu zabaw

i powitaniem radosnym, Synku
Tyś moje zniecierpliwienie w oczekiwaniu
na znajomy szelest Twoich zmęczonych kroków, Synku
Tyś moja troska o wieczór pogodny przy lampce oliwnej, Synku
Tyś moje niepokoje w poszukiwaniu Cię
między pątnikami ciągnącymi do Jeruzalem, Synku
Tyś moje zadziwienie Twoimi naukami w świątyni, Synku
Tyś moje zawstydzenie, gdym się obawiała zeschnięte poletka
w szabas nawadniać, Synku
Tyś moja duma w Kanie wśród zebranych na weselu, Synku
Tyś mój podziw i niedowierzanie
w opowiadaniu Marii i Marty o Łazarzu, Synku
Tyś krew z mojej krwi lecz przelana nie dla mnie tylko, Synku
Tyś moje niespełnienie człowiecze dla matki niewiasty, Synku
Tyś
moje
Życie
i Twoje Życia oddawanie
Synku

dedykowane mojej córce – Oleńce

Stacja XIV

Pan Jezus do grobu złożony

przeczekał ten czas przy kolumnie na uboczu
trzymając rękę na sercu
już kiedyś czuł podobne kłucie w sercu
powinno minąć - pomyślał
podobno „do trzech razy sztuka”
podczas procesu próbował protestować nawet krzyczeć
nikt nie zwracał nie niego uwagi
był obcym spoza Jeruzalem
obcym z Arymetei
poza tym nie był lubiany bo zawsze miał swoje zdanie
szabas już czekał ze stołami o ostrym zapachu czosnku
szabas dla Boga wyuczonego na pamięć
szabas z sercem zamkniętym zardzewiałą kłódką
szabas szabas hoj la la la
szabas szabas hoj la la la
widział oddalający się tłum
śledził przedziwny orszak aż do pierwszej kępy
chciał ich dogonić lecz to nieustające pieczenie w sercu
osunął się przy kolumnie

na chwilę przestał istnieć
szabas już czekał ze stołami o ostrym zapachu czosnku
szabas dla Boga wyuczonego na pamięć
szabas z sercem zamkniętym zardzewiałą kłódką
szabas szabas hoj la la la
szabas szabas hoj la la la
ocknął się gdy coś drgnęło nie w nim ale wokół
było dziwnie ciemno
kapłani rozpierzchli się po kątach
wokół szepty w popłochu
znaki ...
znaki ...
znaki ...
szabas z nienawiścią ostudzoną zaćmieniem słońca
szabas z sercem skruszonym pękającą ziemią
szabas szabas z zamkniętymi wyrzutami sumienia
szabas radosny z wypełnienia proroctw
szabas z ostrym zapachem czosnku
szabas dla Boga wyuczonego na pamięć
szabas z sercem zamkniętym zardzewiałą kłódką
szabas szabas hoj la la la
szabas szabas hoj la la la
ból minął
mógł już ruszyć ręką mógł iść
z balkonu zobaczył TO wzgórze
ten na środku to na pewno ON
a jednak wykonali...
szedł szybko by zabrać ciało
nie zważał że depcze Jego czerwone ślady
szabas z nienawiścią ostudzoną zaćmieniem słońca
szabas z sercem skruszonym pękającą ziemią
szabas z zamkniętymi wyrzutami sumienia
szabas radosny z wypełnienia proroctw
szabas z ostrym zapachem czosnku
szabas dla Boga wyuczonego na pamięć
szabas z sercem zamkniętym zardzewiałą kłódką
szabas szabas hoj la la la
szabas szabas hoj la la la
wskazał miejsce gdzie Go mieli złożyć
ledwo postawili straże
a kamień jak pełny księżyc
rozpoczął wędrówkę ku życiu
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