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„Klątwa" - świat _pogrążony w grzechu . Świat w grzechu zatopiony calkowicie, ale bezrefleksyjn ie. To nie jest 
grzeszność incydentalna, „jednorazowa", która owocuje _poczuciem winy, ale grzech „oswojonJ", grzech „codziennJ", 

grzech wżarty w dusze i eta/a tak bardzo, że nie jest już odczuwany Jako wykroczenie _przeciwko boskiemu _prawu. 
Trzeba klęski, wstrząsu, dramatu, aby gromadę zmusić do _pytania za co spada tak dotkliwa kara ... 

Na scenę wkracza wędrowiec - odyss. Przemien ia się w Pustelnika, a _przemiana dokonuje się w momencie, kiedy 
_pochyla się nad yrochem I mówi, że jest sam na cmentarzu .. . 

Bezlitosny Taniec Pamięci, taniec wśród yo_piolów, bo _pamięć to _po_piól „. 

Pustelnik- szaman, yrofeta. ] est sam, bo gromada go wyychnęla yo za nawias, jako swojq ostateczność. 

życie .,yo swojemu" C.ja żyję yo swojemu z gadami w zgodzie.„ ") skaza/o go na yustelnię ... 

Szaman nie tyle yrzyzywa Bóstwo, co stoyniowo, w akcie transu odrzuca realny świat, wszelkie normy i wszelką 
formę, oyróżnia siebie z samego siebie, czyni się Pustką, w którą Bóstwo może wkroczyć. Pustka yrzyzywająca 

Bóstwo. 

Aktem zawlaszczenia czlowieka, całkowitym Zawladnięciem Bóstwo objawia się światu. 

Bóstwo wkracza w wybranego, który je yrzyzywa (Pustelnik) , ale też wybiera samo (Mloda). w akcie wyboru 
wybrańca jest wolne, więc nteyrzewidywalne. To nie człowiek _powoduje jego nadejście. Bóstwo yrzychodzi i odchodzi 

kiedy chce, jest wolne. 

Bóstwo objawia się, kiedy zjawić się nie _powinno . Dzieci _płoną, a Bóstwo zaczyna manifestować swoją obecność. 
To jest _poza etykq. Ale Bóstwo nie musi być „dobre''. ofiara nie sluż-y temu, aby stalo się ..lepsze''. ofiara, to akt 

blagania o znak obecności. I Bóstwo zjawia się . ]est. 

Bóstwo nie yotrzebuje czlowieka. To czlowiek yotrzebuje Bóstwa. 

Młoda Jak śleya. Ale to nie jest ślepota blogoslawiona. To ślepota beznadziejna, bezwLJlędna, ta śleyota jest tylko 
ciemnościq . 

„choćbym szedl ciemnq doliną zla się nie ulęknę" .. . 
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