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1. Odp³yw.

    Starość, pisze Tadeusz Konwicki 
(Nowy Świat i okolice), to negatyw 
dzieciństwa. Straszny, bo koniec na 
wyci¹gnięcie ręki. Ale i wygodny z te-
go samego powodu. „Spostrzeg³em, że 
zrobi³a mi się dziura w zębach. Trzeba 
by pójść do dentysty. Ale czy warto. 
Już nied³ugo… Widzę w sklepie pięk-
ny p³aszcz przeciwdeszczowy. Może 
kupić. Nie warto. Już nied³ugo… Stra-
sznie mn¹ poniewieraj¹ tu i ówdzie. 
Lecę na ³eb na gie³dach literackich. 
Dobrze by³oby się powiesić pod mo-
stem Poniatowskiego. Ale czy nie 
szkoda fatygi. Już nied³ugo…”. I tak 
dalej. Bywa, że coś podobnego pl¹cze 
mi się po g³owie. Buty, które kupuję: 
chyba następne nie będ¹ już potrzeb-
ne. Kurtka na zimę, nowe filiżanki, 
okulary przeciws³oneczne, ręcznik ką-
pielowy – to samo. Nożyki do golenia, 
żarówki jeszcze nieraz trzeba będzie 
dokupić. Ale odkurzacza na pewno
nie. Wizytówek też powinno wystar-
czyć. Kilka litrów nalewki wiśniowej,
prawie tyle samo śliwowicy w³asnej 
roboty, kto to wypije, skoro możliwo-
ści już nie te co kiedyś. Mój czas 
przysz³y niedokonany – co jeszcze się 
w nim zdarzy, dokona? Superszybki 
ekspres do Warszawy niby za dwa, 
może trzy lata, ale ma³o kto w to wie-
rzy. Zabudowana Wyspa Spichrzów, 
tu nikt nie próbuje nawet określać ter-
minu. Olimpiada w Rio de Janeiro. 
Narciarskie mistrzostwa świata w Za-
kopanem, może w 2019 roku. Zoba-
czę? Pojadę? Może lepiej nie czytać
wszystkich tych zapowiedzi, nie wie-
dzieć, co i kiedy ma się zdarzyć? Ks. 
Wac³aw Oszajca: „Zaczynam zauwa-
żać, że wiele rzeczy będzie się działo,
kiedy ja już umrę. Cień drzewa zasa-
dzonego w naszym ogrodzie już nie 
jest dla mnie”. Tak, coraz mniej cza-
su, który zreszt¹ biegnie coraz szyb-
ciej, zabiera ze sob¹, coraz bardziej 
oddalaj¹c od pozostawianej gdzieś za 
plecami rzeczywistości. Jerzy Pilch 
(Bezpowrotnie utracona leworęcz-
ność): „Mam ci¹g³e poczucie wielkie-
go odp³ywu rzeczywistości. Odp³ywu
rozmów, odp³ywu widoków, odp³ywu
świata”. Świat odp³ywa, czas up³ywa, 
nie ma w tym widać aż takiego nie-
szczęścia, skoro dzisiejszy cz³owiek
sam, z w³asnej woli, wspomaga te od-
p³ywy i up³ywy izoluj¹c się od wszyst-
kiego, co realne. Krzysztof Rutkowski 
(Smak jedzonej księgi): „Czas zbunto-
wa³ się, schwyci³ znaczn¹ część mie-
szkańców planety za gard³o, a uszy 
zatka³ s³uchawkami”.  
   Odchodzenie – odchodzenie w ścis-
³ym sensie, a nie tylko odejście na mo- 
ment – to poczucie, że coś się nieod-
wracalnie kończy, rozpada, przesypu-
je, wycieka. Pustoszeje wokó³ to, co
jeszcze niedawno by³o wype³nione. 
Coś umiera, choć niby żyje się nadal. 
Stanis³aw Dygat, wspomina Tadeusz 
Konwicki, urz¹dzi³ przyjęcie dla przy-
jació³ w zwi¹zku z zakończeniem swe-
go życia seksualnego. Kończy się wie-
le innych rzeczy – czynne uprawiania 
sportu, praca zawodowa, czytanie bez 
okularów, uroda, m¹drość, g³upota, 
mi³ość, rodzicielstwo, twórczość, bez-
karne zarywanie nocy, hulaszcza swa-
wola. Tak, żyj¹c tracimy życie. Jeżeli 
ktoś nie jest pieszczochem bogów i nie 

Zwężenie
Gdy naoko³o
śpi¹ce powietrze,
gdy po stopniach
pod górę serce
– nawet klucze ciężkie
i wszystko co w ręku.

Cz³owiek buduje kwiaty,
hoduje ryby,
tworzy góry
śmieci

Grywa³ na grzebieniu,
jeździ³ konno
na klocku jod³y,
gdy z gór kapa³a woda.
Zosta³ mistrzem sygnaturki
na Anio³ Pański.
Umar³ przy pomocy.

Bardzo proszę
o jedn¹ chwilę
dla brata,
w zamian za moj¹
wieczność.

Moje jest wszystko,
co mogę uczynić wartości¹.
Nie jest ciep³o,
gdy dom tymczasowy.

Zwierz zapomina żyć,
gdy obok cz³owiek.

Pewnego razu
nic się nie wydarzy³o.
Ma rację ten,
kto idzie i myśli.

Póki na uroczysku
pęka jajo,
póki pod stopami
ścieżka,
pachnie ziele,
mucha siada na karku –
warto żyć.

Pod sto³em
za firank¹,
tylko tam
mog³em się wyprostować.
Nie widzieli,
nie s³yszeli,
nie gadali.

   Arkona 1940

Dla litery
wiele będzie miejsca
na ścianach.
S³owa by³y niepodobne
s³owom.
Nie mia³o sensu zdanie
w obecności kata.
Trochę s³omy
w tym piekle
to by³o szczęście.

Do czasu bicia dzwonów
nadzieja mala³a.
Tylko szczur
patrzy³ w inn¹ stronę,
by zataić ³zy.

Gdy zadajesz pytanie
z sensem – cisza.
A cisza to szczególny
dźwięk.

Przybyli,
przynieśli dary.
Chwalili,
i to się chwali.

umrze m³odo, coraz częściej zacznie
uświadamiać sobie, że tego to już nie, 
że z tamtym koniec, że dziś już nie
bardzo, że kiedyś to cz³owiek móg³. 
Punk-rockowcy z „The Vibrators” 
śpiewali: „Every day we die a little,
darling”. Choć w³aściwie to nic pew-
nego z tym odp³ywem. Pani H., dzie-
więćdziesięcioletnia s¹siadka z na-
przeciwka, od kilkunastu lat zapew-
nia mnie, że już nied³ugo, że jest zmę-
czona, ma dość i tylko czeka, że lada
dzień, że chyba w³aśnie dzisiaj. Mó-
wi, a nie odp³ywa, przeciwnie, siada 
i pyta czy nie nala³bym jej kieliszka 
wódki, bo zdenerwowali j¹ pos³owie 
w telewizji. Wiem, że zaraz poprosi 
o drugi.
  Mój wynik z badań okresowych: 
„Serce radiologicznie w normie wie-
ku”. W normie wieku? Zdrowy jak na
swoje lata? Brzmi to prawie tak samo, 
jak demokracja, tyle że socjalistyczna. 
Prof. Miros³aw D³użniewski (kardio-
log): Dla podesz³ego wieku stosuje się 
określenie „homeostenoza” („stenoza” 
– zwężenie). Osoba może funkcjono-
waæ normalnie i nie zauważa tego, że
droga, któr¹ sz³a, robi się coraz węż-
sza. Zauważy to dopiero wtedy, gdy 
na przyk³ad przewróci się po raz 
pierwszy; potem już jak w dominie, 
wszystko zacznie się sypać. 
  Michel Piccoli mówi³ w wywiadzie, 
że źród³em szczęścia oraz dumy jest 
dla niego to, że w wieku sześćdziesię-
ciu czterech lat zosta³ ojcem dwojga 
dzieci, traktuje to jako świadectwo 
m³odości niezależnej od wieku metry-
kalnego. Zdaje mi się, że samo to wy-
znanie mówi o czymś przeciwnym, 
o nieub³aganym starzeniu się, którego 
świadomość można na chwilę zawie-
sić wspominaj¹c na przyk³ad o swoich 
ma³ych dzieciach.
  By³em wtedy po czterdziestce i nie 
bez trudności przekracza³em conra-
dowsk¹ smugę cienia. Z kilkuletni¹ 
Klementyn¹ przemierzaliśmy jakieś 
kolejne gdańskie zau³ki, gdy niewiele 
starszy ode mnie mężczyzna zagad-
n¹³ j¹, czy lubi takie spacerki z dziad-
kiem. – To mój tata, a nie dziadek! 
– krzyknęła rozzłoszczona czując, że
jest mi przykro. Rzeczywiście, nie czu-
³em się wtedy najlepiej, podobnie jak 
kilkanaście lat później, kiedy po raz
pierwszy ktoś ust¹pi³ mi miejsca 
w tramwaju. Jeszcze dzisiaj, choć już 
przecież wypadałoby, nie zawsze po-
trafię pogodzić się z t¹ nieuchronno-
ści¹. A jednocześnie nie potrafię zaak-
ceptowaæ idei tzw. medycyny antysta-
rzeniowej i kultu młodości, jaki upra-
wia.
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HUGON LASECKI
wiersze i rysunki

Lewos³awnym
i prawos³awnym
Pan da³ piach
dla żuka
w metrach bież¹cych,
dla obżarstwa papier
i g³ód.
W puszczy ma się dobrze
hotel paprociowy
dla wszystkiego,
co się nie boi cz³owieka
i strat.
A ojciec duchowy
ma czynić na zdrowie.

Tak po ludzku –
nie zapomnij,
czytaj w kamieniach
wyryte ³zy w oczach
umar³ych.
Kiedyś na dzieci
spada³ napalm.
Ta pamięć
się jeszcze tli.

Niezapisane czeka.
Przychodzi nowe
na kilka lat
ca³ego życia,
żeby by³o możliwe
szczęście krasnoludków,
których miejscem
piek³o.

Umy³ ręce w piachu
mroczny pan,
bior¹c wywyższenie
imienia kolegi po fachu.

A wino, żeby wytrwa³o
do następnej laudacji
w zakamarkach.

Kim jest on,
który się nie boi
szczęścia urody.

Taki ten świat:
z ojca na syna
być cicho,
żyć od czasu
do czasu.

Po kolei gaszę światła.
Na początku jest ich wiele.
Świecą jasno.
Zwolna wokół ciemnieje
dusza i uśmiech,
i namalowane szczęście.


