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   Często myślę o Bogu, w którego 
nie wierzę. Nie modlę się do niego, 
nie podejmuję rozmowy, unikam bliż-
szego kontaktu. Często myślę o Bogu, 
którego mnie nauczono. Pierwsza 
lekcja odbyła się, gdy byłem jeszcze 
nieświadomy własnego życia. Druga 
– gdy nie miałem nic do powiedze-
nia. Na trzecią w końcu wyraziłem 
milczącą zgodę, jak większość z nas. 
W międzyczasie wiele krótszych lek-
cji – w każdą niedzielę. Tyle sakra-
mentów mi wystarczy, żeby przestać 
wierzyć. Tyle przymusu wystarczy, 
żeby przestać się modlić, a zacząć 
rozmyślać.
  I gdy tak myślę o Bogu, i o czło-
wieku, którego ten Bóg stworzył, i o 
Kościele, który ten człowiek założył 
dla tego Boga – gdy myślę o tym 
wszystkim, to ogrania mnie poczucie 
dogłębnego niezrozumienia. Nie nie-
chęci, nie złości, nie wstrętu – tylko 
niezrozumienia. Gdy widzę (a czasem 
zakradam się i uważnie obserwuję) 
ludzi tłumnie zmierzających do świą-
tyni, siedemdziesięciolatka leniwie
ziewającego podczas kazania, trzy-
dziestolatkę wpatrzoną w swojego 
partnera, piętnastolatka śmiejącego się 
pod nosem z rówieśnikami, a w koń-
cu czterolatkę biegającą po ołtarzu 
– ze wszystkich swych sił staram się 
zrozumieć. Nie tych ludzi – ich mo-
tywy są wszak jasne i uzasadnione, 
wpojone podczas wszystkich odby-
tych lekcji – ale sens tego Kościoła. 
Zastanawiam się wtedy, czy nie było-
by lepiej, gdyby Ci wszyscy ośmio-,
piętnasto-, trzydziesto- i siedemdzie-
sięciolatkowie znudzeni i zaoferowani 
swoimi sprawami nie musieli grać ról, 
które zostały im narzucone? Czy nie 
byłoby lepiej, gdyby sami zdecydowali 
w jakim wieku – i czy w ogóle – chcą 
odbyć swoją pierwszą lekcję sakra-
mentu? Czy nie byłoby lepiej, gdybym 
nigdy nie usłyszał od seniora rodu, 
osoby zasłużonej, cieszącej się szacun-
kiem rodziny, tych zatrważających 
słów, że „on wie, że ja co niedzielę to 
nie chodzę, ale w to wyjątkowe święto 

  Mieszkam w Polsce, w Europie, na 
Ziemi, w galaktyce zwanej Mleczną 
Drogą, która jest jedną z miliardów, 
a może nawet setek miliardów galak-
tyk zawieszonych na tej ogromnej are-
nie kosmosu. Nawet w tym momen-
cie, w tej chwili, Kosmos pędzi przed 
siebie. Dokąd? Nie wiem oczywiście, 
i nikt tego nie wie. Co znajduje się 
tam, gdzie jeszcze Wszechświat nie 
dotarł? Nic? Próbuję sobie wyobrazić 
to nic i nie udaje mi się, bo czym jest 
nicość, jeżeli nie ma planet, gwiazd, 
nieba, a nawet powietrza.
  Siedząc na ławce w letni wieczór 
spoglądam na rozgwieżdżone niebo, 
a te cudowne migające punkciki wy-
dają się być tak niedaleko. Gdybym 
chciała na mapie Kosmosu zaznaczyć 
Ziemię, byłaby tylko mikroskopijną 
błękitną kropką. Nie ogarniam tego 
rozumem; nie potrafię sobie wyobra-
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zić kosmicznych odległości liczonych
w latach świetlnych. Przecież najbliż-
sza galaktyka podobna do naszej jest 
oddalona od nas o dwa miliony lat 
świetlnych. I wiem, że nikt nigdy tam 
nie dotrze; i nie dowiemy się, czy tak 
olbrzymią przestrzeń ktoś jeszcze, 
oprócz tych kilku miliardów ludzi, 
zamieszkuje. 
  Wówczas myślę o Nim, o Bogu, ale 
nie jako o sędziwym staruszku siedzą-
cym w chmurach na tronie. Właści-
wie nie ma twarzy, nie ma postaci. Jest 
światłem, energią, miłością. Autorem 
tego kosmicznego planu. On zna od-
powiedź na wszystkie moje pytania 
– kim jestem, jaki jest sens mojego 
życia. Dla Niego chyba jestem kimś 
ważnym, pewnie chciał, żebym tu by-
ła, coś osiągnęła. Uczę się nie patrzeć 
wstecz, ani do przodu, bo efekt zawsze
jest taki sam – marnuję teraźniejszość. 

Liczy się tylko tu i teraz, wczoraj jest 
już przeszłością, a jutra może przecież 
nie być. Ludzie, których spotykam na 
swojej drodze, różne zdarzenia mające 
miejsce w moim życiu – czy to tylko 
przypadek, że to ten właśnie człowiek, 
akurat ta sytuacja? Czy przyszłam na 
Ziemię z jakimś gotowym scenariu-
szem i odgrywam swoją rolę, czy też 
mając wolną wolę mogę o wszyst-
kim decydować, bo życie to nieustan-
ne wybory? Pytania te mnożą się, ro-
dzą kolejne i można się zagubić. 
  Parę lat temu odchodził z tego świa-
ta mój ojciec. Właśnie odchodził, bo 
trwało to kilka miesięcy. Wiedziałam, 
że pozostało mu niewiele czasu, on 
też zdawał sobie z tego sprawę. Gdy 
był jeszcze zdrowy, potrafiliśmy roz-
mawiać o śmierci; jednak kiedy za-
chorował, w ogóle nie poruszaliśmy 
tego tematu. Codziennie po pracy pę-
dziłam do hospicjum, żeby być przy 
nim, porozmawiać, chociaż często 
sprowadzało się to tylko do mono-
logu. Patrzyłam w jego smutne oczy 
i szukałam błysku, który miał kiedyś 
w oczach. Niestety, na próżno. 
  Ojciec opowiadał mi wcześniej, że 
kiedy ktoś z rodziny opuszczał ten po-
dół, to on za każdym razem jakby to
przeczuwał, pojawiały się jakieś znaki 
– pukanie lub dzwonek do drzwi, za 
którymi nikt nie stał. I chciałam się 
z nim umówić na jakiś znak stamtąd, 
żebym mogła mieć chociaż nadzieję, 
że kiedyś i ja wrócę do „domu”. Ale 
nie umówiliśmy się na żaden znak. 
Nie potrafiłam rozmawiać o śmierci 
w obliczu śmierci.
   Któregoś wieczoru zadzwonił te-
lefon, którego nie chce się odbierać. 
Stałam, płakałam, dotykając jeszcze 
ciepłej ręki. Pytałam w myślach, do-
kąd poszedłeś.
  Potem przyszedł mi do głowy Wil-
liam Blake: „Żeby świat ujrzeć w zia-
renku piasku/ I niebo w dzikiej rośli-
nie,/ Zamknij w swej dłoni nieskoń-
czoność,/ A wieczność w jednej go-
dzinie”.

– raz w roku – ławki były pełne, i że 
wypadało się pokazać, bo cała rodzina
była i to aż wstyd”? Ale to wszystko
myślenie życzeniowe, utopijne. Uto-
pii nie sposób urzeczywistnić.
  Nie brzydzę się Kościołem. Nie u-
jmuję mu rangi i nie odmawiam za-
sług w budowaniu rzeczywistości, 
w której funkcjonuję. Nie twierdzę, że 
wszyscy ośmio-, piętnasto-, trzydzie-
sto- i siedemdziesięciolatkowie stwa-
rzają li tylko pozory, próbują ugrać
akceptację konserwatywnych środo-
wisk, w których wyrastali; albo, że 
wszyscy oni zostali – to być może na-
zbyt mocne słowo – „zindoktrynowa-
ni” i powtarzają w sposób bez mała 
automatyczny, nieświadomy wypra-
cowane przez lata wzory „pobożnego” 
zachowania, którego celem jest zdo-
bycie ostatecznej nagrody – Zbawie-
nia. (Nie potrafię nawet rozstrzygnąć, 
która z tych strategii jest okrutniejsza 
– świadoma czy świadomości pozba-
wiona – w żadnym z tych przypad-
ków nie należy winić jednak „naucza-
nych Boga” ludzi.) Są bowiem i tacy,
którzy wierzą szczerze i wierzą świa-
domie. Ale i – przyznam się szczerze –
tak z czystej przekory, lekko na złość 
wszystkim tym zwolennikom kato-
lickich statystyk, politykom, duchow-
nym i radykałom z prawej strony – 
chciałbym poznać rzeczywiste liczby.
  Wiara to piękny koncept – i jakże 
szlachetny w swych zamiarach. Nie 
odważyłbym się stwierdzić, że ponad
tym co znamy, że poza naszymi gra-
nicami poznania istnieje tylko nicość, 
wielka pustka. Boję się takiego myśle-
nia. Ale jakże można Boga narzucać?
Jak można tak skrajnie indywidualny 
aspekt ludzkiej egzystencji, najintym-
niejszą z interakcji, w jaką może wejść 
człowiek, wpajać nieświadomym jesz-
cze albo obojętnym na to jednostkom? 
W końcu – jakim prawem można 
czynić wyrzuty komuś, kto w pełnej 
szczerości stwierdza, że więzi z Bo-
giem nie potrafi albo nie chce odna-
leźć? To kwestie dla mnie niepojęte. 
To powody, dla których ja z tą po-
tencjalną Wyższą Siłą nigdy nie po-
trafiłem nawiązać dialogu. Teraz nie 
jestem już zainteresowany.
  Być może istnieje jakaś odpowiedź, 
jakaś ogólna Prawda pozwalająca u-
chwycić głębszy sens tego wszystkie-
go. Jednak marne to pocieszenie, sko-
ro dostępna jest ona tylko dla wybra-
nych – „wybranych przez Boga”. A 
dyskusji nie ma i nie będzie. Zastane-
go porządku rzeczy nie sposób zmie-
nić, a ciemiężonych umysłów kształ-
towanych w ślepej wierze – choćby
trochę wyswobodzić. Najwidoczniej
z tradycją się nie dyskutuje. I tak ude-
rzam głową w betonowy mur – bez 
powodzenia, bez nadziei i perspekty-
wy ujrzenia tego, co znajduje się po
drugiej stronie. Mogę tylko snuć wy-
obrażenia o panującej tam utopii. O 
ludziach w pełni świadomych, o swo-
bodzie wyboru nieobarczonej groźbą 
ostracyzmu, o prawdziwej wolności 
wiary. Może nawet o sobie samym
rozmawiającym z Bogiem. Ale prze-
cież – utopii nie sposób urzeczywist-
nić.
   Często myślę o Bogu, w którego 
chciałbym wierzyć. Jednak znam tyl-
ko Boga „z przymusu” i jest mi on 
kompletnie obojętny.
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Maj
                                     Jurkowi Janiszewskiemu

Pamiętam jak się ewa urodziła w maju
bo wszystkie ewy powinny rodzić się w zieleni
jurek oszalał ze szczęścia
byłam gdzieś blisko
robiliśmy sobie w tej zieleni zdjęcia
i tylko te fotki pozostały
i jeszcze trochę wspomnień
oprawy graficzne moich tomików wierszy
ewa dźwiga przed sobą swoje szczęście
nie ma już nas
jesteś TY 
ONA 
ON 
JA

Czerwiec

* * *

Liczę nasze cudowne dni
szczęśliwe
jest ich tyle
w różnych kalendarzach
że sama się dziwię
tyle nocy poranków jesieni i zim
dlaczego spocząłeś na laurach
płyń
spróbuj jeszcze raz
w środku dnia
na środku polany
na mchu w lesie
- przestań chrapać

* * *

Boję się
że znowu zachce mi się żyć
lustro staje się tylko lustrem
odbicie odbiciem
siwe włosy znowu można przefarbować
i skrócić
wygładzić czas na twarzy
zrobić krok
w kierunku nowych marzeń
pies merda do mnie
wesołym ogonem
słońce pod stopami
układa wszystkie cienie
znowu gramy jak dzieci
w zielone
i na nic nie jest za późno
aż do jesieni
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