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Twórczość ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ
– kapłana, poety, lekarza
I. W służbie Bogu i dzieciom
Spotkałem Boga i nie poznałem,
Był prostym człowiekiem.
Nie chciał ode mnie prawie nic,
Tylko czasu i współczucia dla chorych.
Uznałem Go za głupca,
Pobiegłem szukać w kościele i zakrystii,
Tam mi powiedzieli, że Bóg przed chwilą wyszedł.
Zdenerwowany spytałem – dokąd ?!
Kościelny bezradnie rozłożył ręce,
Ściszonym głosem, jakby wstydził się, wykrztusił:
– Panie, ja nie wiem, ale mówią,
Że On odwiedza umierające dzieci.
/Gdzie jest Bóg?/
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Profesor zwyczajny dr hab. Alina Aleksandrowicz-Urlich, jest emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką z zakresu historii literatury i
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury oświecenia, preromantyzmu,
folklorystyki literackiej i literatury nieprofesjonalnej. Przez 25 lat – do roku 2002 –
kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej. Redaktor naukowy „Annales
UMCS”, serii FF (Philologiae) od roku 1980. Promotor ok. 500 prac magisterskich i
15 doktorskich. Autorka ok. 200 publikacji naukowych, m.in. książek: Twórczość
satyryczna Adama Naruszewicza, Z kręgu Marii Wirtemberskiej, Jan Pocek. Poezje,
Izabela Czartoryska. Polskość i Europejskość.

Wyobrażenie Boga Miłości pod postacią prostego człowieka,
który opuszcza tereny oficjalnego sacrum, aby przebywać przy
umierających dzieciach, ma charakter i postulatu i uogólnienia
wartości głęboko chrześcijańskich, a zarazem humanistycznych.
Doskonały liryk, małe arcydziełko poezji, poprzez zabieg antropomorfizacji, przybliża odbiorcom oraz otacza nimbem majestatu
zwykłe, ale przecież podniosłe i serdeczne zachowania.
Szeroko rozpięta perspektywa humanizmu chrześcijańskiego,
nakazująca czcić Boga poprzez czyn ujawniający się w postawie
wobec drugiego człowieka, czyn „bezzyskowny”, wynikający z
podporządkowania siebie ludziom słabszym, cierpiącym, bezbronnym, spaja w jedną całość wszystkie „cierniowe” wiersze ks.
Lucjana Szczepaniaka SCJ. „Cierniowe”, bo mówiące o niezawinionym i udostojnionym cierpieniu, najczęściej nieuleczalnie chorych dzieci. Te wiersze sięgają wnikliwie istoty wartości chrześcijańskich, poszukują wskaźników autentyzmu wiary, odrzucają
natomiast wartości li tylko pozorne, zafałszowane, obliczone na
pokaz lub blask. Rangi imperatywu moralnego nabiera wskazanie,
że „Opus Dei” realizowane być winno w trudnym dniu codziennym, cicho i bez rozgłosu. Bóg uobecnia się bowiem w innych ludziach, często biednych, cierpiących, opuszczonych. „Bóg staje się
człowiekiem dla nas, abyśmy i my byli dla siebie ludźmi”, stwierdził kapłan-poeta.
Twórczość ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ, lekarza i wieloletniego kapelana w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii,
przemianowanym na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu jest w dziejach naszej literatury wartościowym
przejawem nie rozpoznanego jeszcze w pełni, ale godnego wnikliwej uwagi nurtu poezji szpitalnej, powstającej często w klinikach, hospicjach, salach chorych oraz znajdującej pierwszych odbiorców w gronie pacjentów, ich rodzin, personelu medycznego i
pomocniczego. Lekarze, pielęgniarki, kapelani poszukują częstokroć takich form wypowiedzi, które zdolne byłyby pomieścić
ogrom przeżyć i doświadczeń w obliczu zadomowionego w szpitalu cierpienia i tragizmu ludzkich przejść. W chwilach wysokiego
napięcia emocjonalnego, po pióro sięgają również pacjenci, aby
zarejestrować intymne doznania, ból i niepokój, niekiedy ostatnie
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słowa życia. Dwumiesięcznik dla chorych pt. „Wstań”, wydawany
przez Księży Sercanów, publikuje w osobnym dziale Słowa oczekiwane – wiersze czytelników, nierzadko pacjentów szpitala. Utwory
tego typu nie często trafiają do druku. Są odbiciem przeżyć skrywanych, rejestrem cierpienia, bezradności, często niezawinionego
osamotnienia. Wiersze szpitalne przejmują rolę pamiętnika lub
dziennika, sporządzanego dorywczo, z autentycznej potrzeby
uczuć i mają jednego tylko adresata – siebie samego lub najbliższe
osoby.
Poezja szpitalna, autorstwa ludzi o różnych profesjach, nie jest
związana z uprawianym zawodem, jak np. amatorska poezja rolnicza, współczesny wariant poezji ludowej. Ma natomiast cechy
poezji środowiskowej, powstającej w określonych okolicznościach
i miejscach. Podobnie jak każda twórczość i ta również może zawierać wysoki potencjał kreatorski, umożliwiający istnienie w obrębie literatury nie limitowanej nazwą lub specyfikacją.
Tak jak każdy nurt poezji, rozwijający się poza oficjalnymi
ramami twórczości literackiej i ten podobnie niesie ze sobą zarówno żyjące krótko wiersze okolicznościowe, niezapomniane i cenne
dla wąskiego kręgu odbiorców, jak i utwory o wysokim poziomie
uogólnień poznawczych i niespotykanych w innym typie poezji
oryginalnych, pełnych ekspresji obrazach artystycznych i refleksji.
Poezja ks. Lucjana Szczepaniaka, przedstawiciela średniego
pokolenia (ur. w 1960 roku), ustanawia w dziejach naszego pisarstwa zjawisko o randze ewenementu literackiego. Pisarz uosabia
wzór twórcy z powołania, z moralnego nakazu, wyniku sytuacji
egzystencjalnych, w których uczestniczy. Kieruje nim przekonanie, że słowo – dar nieba może przekazać najlepiej przesłanie płynące z misterium życia i śmierci. Olbrzymie oddziaływanie jego
utworów, które można zaobserwować, wynika z autentyzmu
przeżyć leżących u podstaw kreacji poetyckiej, wyjątkowości opisywanego środowiska szpitalnego, niekiedy wręcz hospicjalnego,
ale przede wszystkim przedmiotu serdecznego zainteresowania,
jakie stanowią chore dzieci, niejednokrotnie bez szans na wyleczenie. Poetą jest przecież ksiądz i lekarz-pediatra, obserwujący często w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej czy Klinice Intensywnej Terapii, pogarszający się stan zdrowia nieuleczalnie cho-7-

rych pacjentów, bezradny wobec ich śmierci w sytuacji, gdy wiedza medyczna niewiele już może pomóc.
Postać księdza ze szczerym uśmiechem na twarzy, ubranego
w białą albę (dzieci nazywają go „białym księdzem”), trzymającego w ręku hostię i różaniec, pojawia się codziennie w salach szpitala. Małym dzieciom wręcza obrazki, ofiarowuje oczekiwane
przez nich słowa otuchy i serdecznej pociechy, starszych spowiada, udziela komunii, wysłuchuje obaw, odpowiada na zadawane
pytania.
Ksiądz, lekarz, poeta, przyjaciel chorych w jednej osobie. Traktujący swoje obowiązki jako powołanie i misję życia.
W poezji ks. L. Szczepaniaka ogląd życia szpitalnego z perspektywy duchownego, który wiele lat poświęcił duszpasterstwu
chorych dzieci i opiece nad ich znękanymi rodzicami, łączy się
niejednokrotnie z perspektywą myślenia lekarza, obeznanego z
arkanami sztuki medycznej oraz osadza, co bardzo istotne, na
fundamencie oceny deontologa, świadomego reprezentanta działu
etyki medycznej, zajmującej się obowiązkami moralnymi świata
lekarskiego.
W biografii duchowej poety odnaleźć można więc przesłanki
jego niektórych zainteresowań oraz aksjologicznych i artystycznych wyborów.
Ksiądz Lucjan Szczepaniak z wykształcenia jest lekarzem.
Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Zanim wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), pracował na oddziale dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu
im. M. Curie-Skłodowskiej w Zgierzu koło Łodzi. Do Krakowa
przyjechał w 1990 roku. Odbył staż w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej u prof. Jerzego Armaty, którego wiedzę medyczną
i predyspozycje moralne ceni wysoko do dziś2. W Krakowie pozostał już nie jako lekarz, ale duszpasterz chorych dzieci, zaangażowany dodatkowo w zajęcia komendanta szczepu „Szerokie Pole” i
kapelana Krakowskiej Chorągwi ZHP im. T. Kościuszki. Szybko
zyskał miano serdecznego przyjaciela dzieci, co znalazło wyraz w
2

E. Borek, Czas zaciera ich twarze, „Dziennik Polski”, 17 marca 2001 nr 65
(17251), s. 42.
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przyznaniu mu zaszczytnego wyróżnienia Orderu Uśmiechu w
2003 roku3.
Wreszcie, celem dopełnienia portretu osobowościowego ks. L.
Szczepaniaka dodajmy, że jest on autorem publikacji naukowych z
zakresu deontologii medycznej i etyki katolickiej. Wymienić tu
należy przede wszystkim wydaną w 2003 roku książkę Moralne
problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej. Jest to zmodyfikowana wersja pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem
ks. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego i obronionej w 2002 roku w
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W przedmowie do
rozprawy ks. L. Szczepaniaka promotor ocenił wysoko walory
pracy doktorskiej:
„Dobrze, że ks. Lucjan Szczepaniak podejmuje problem zobowiązań świata medycznego w warunkach szpitalnych, uciekając
się do deontologii lekarskiej, podstawowych praw człowieka wpisanych w moralne prawo naturalne, a przede wszystkim do nauczania papieskiego i Stolicy Apostolskiej. Jest do tego dobrze
przygotowany. [...] Od kilku lat pełni funkcję duszpasterza chorych w prestiżowym, Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Korzystając
z doświadczeń medycznych w szpitalu jako lekarz i jako duszpasterz, mając gruntowną wiedzę filozoficznoteologiczną, w swojej
rozprawie przedstawia całą panoramę zobowiązań lekarzy i służby medycznej w warunkach szpitalnych wobec chorego i jego najbliższych [...]. Na polskim rynku księgarskim jest to pierwsza tego
rodzaju pozycja, którą trzeba witać z radością”4.
Trzeba również wspomnieć, że w roku 2003 ks. L. Szczepaniak
został redaktorem naczelnym Bioetycznych Zeszytów Pediatrii.
Pierwszy numer rocznika powołanego do życia przez L. Szczepa3

R. Sykutowska, Ksiądz Lucjan Szczepaniak przyjacielem dzieci, „Wstań”,
15(2003) nr 4 (88), s. 9; Można przypomnieć, że do tej pory dzieci nagrodziły
Orderem Uśmiechu prawie 700 osób z 30 krajów świata. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu jest m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty,
Marek Kotański.
4
Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Społeczny postęp w medycynie domaga się etyki
dla dobra człowieka chorego. Przedmowa do książki: Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ,
Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej, Kraków 2003, s. 7-8.

-9-

niaka przyniósł interesujące artykuły poświęcone m.in. aspektom
etyczno-moralnym i autonomii chorego, granicom autonomii chorego dziecka, opiece lekarskiej nad dzieckiem przewlekle chorym i
jego rodziną itd5.
Nieduże zbiorki liryków ks. Lucjana Szczepaniaka, nazwane
skromnie wierszami, ukazały się nakładem Wydawnictwa Księży
Sercanów Dehon w Krakowie. Są odbiciem doświadczeń szpitalnych, przemyśleń, rozmów z małymi pacjentami i ich najbliższymi. Autor nie zamierzał początkowo udostępniać swojej twórczości większemu gronu odbiorców. Miała ona pełnić role inne – bywała przykładem podawanym w kazaniu, utrwalała wizerunki
odchodzących dzieci, stawała się także, jak wyznaje ksiądz, rodzajem modlitwy, „osobistej rozmowy z Bogiem”, w której dochodziły do głosu wątpliwości, bezsilność, prośba o pomoc6. Poeta zmienił decyzję pod wpływem sugestii osób najbliższych, ale poprzestał na dystrybucji utworów głównie w szpitalu, gdzie cieszą się
zresztą niesłabnącym zainteresowaniem. Można jednak sądzić, że
pełne wewnętrznego ciepła i zrozumienia dla ludzkich cierpień i
słabości utwory ks. Lucjana Szczepaniaka zdobędą odbiorców w
różnych środowiskach i trafią do ludzi z różnych przekrojów wiekowych oraz zawodowych. Są to bowiem wiersze oryginalne, sugestywne, pełne ekspresji, skłaniające i do myślenia i do wzruszenia.
Tytuły tomików poetyckich wydobywają dobrze sens głównych motywów twórczości L. Szczepaniaka i syntetyzują zarazem
niemoc ludzi i aniołów wobec tragizmu nieuleczalnych chorób i
przedwczesnej śmierci: Łzy Boga (2000), Zmęczony Anioł (2000),
Bezbronny Ojciec (2001), Różaniec szpitalny (2003), Modlitwy celnika (
2004).
Ksiądz Lucjan Szczepaniak, szczególnie w zbiorach ostatnich,
bardzo poszerzył zasoby tematyczne swoich utworów. Jego liryka
przejmuje na siebie funkcje intymnej rozmowy z Bogiem, często

5

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ, Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 1(2003-2004), ss. 130.
6
List ks. L. Szczepaniaka SCJ do Aliny Aleksandrowicz z dnia 6 stycznia
2003 r.
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nasyconej dramatyzmem bólu i bezradności wobec cierpienia,
ukazuje trudne meandry ludzkich dróg do Najwyższego (Jak rozpoznać Ciebie, jak zaufać?), rysuje ludzkie upadki i ludzkie wzloty.
Zawsze jednak powraca poeta do świata cierpiących, mądrych,
bliskich Bogu małych pacjentów i ich niełatwego bytowania w
szpitalu.
Chociaż interesuje nas przede wszystkim twórczość poetycka
ks. Szczepaniaka, trzeba także odnotować, że jest on autorem Myśli na każdy dzień – rozważań inspirowanych wybranymi fragmentami z czytań mszalnych. Powstawały one w znacznej mierze w
czasie wykonywania posługi duszpasterskiej w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Częstokroć są dydaktyczną i
ewangeliczną wykładnią refleksji nad słowem Bożym, przeobrażającej się w innym miejscu w formę poetyckiego obrazu. Ujęte w
ramy niedużych tomików, mających służyć w różnych, ale przede
wszystkim trudnych chwilach życia, noszą tytuły nawiązujące do
kolejnych okresów roku liturgicznego: Oczekiwany (Kraków 1999),
Wzgardzony (Kraków 2000) i Siewca (Kraków 2000)7.
Istnieje jeszcze zbiór artykułów publikowanych w latach 19962004 w dwumiesięczniku dla chorych pt. Wstań. Krótkie teksty,
wyjaśnia Autor we Wstępie do zbioru Bóg tak nie chciał, są próbą
odpowiedzi na pytania, najczęściej bardzo trudne, zadawane
przez pacjentów i ich opiekunów8. Są to odpowiedzi motywowane
przekonaniem, że opieka paliatywna, to nie tylko leczenie przeciwbólowe – w ostatnich latach coraz skuteczniejsze, ale posługa
psychologiczna, duszpasterska, niekiedy nawet socjalna9. W tych
trudnych zadaniach ważne jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań
dziecka, współtowarzyszenie mu w cierpieniu, w pokonywaniu
poczucia osamotnienia, w przejściu na drugi brzeg życia.
Dla dziecka najważniejsza jest w ciężkich chwilach obecność drugiej, rozumiejącej i współczującej osoby. Oto jak mały pacjent formułuje swoją prośbę do lekarza, dojrzałą a zarazem dramatyczną:

7

L. Szczepaniak, Oczekiwany, Kraków 1999; tenże, Wzgardzony, Kraków
2000; tenże, Siewca, Kraków 2000.
8
L. Szczepaniak, Bóg tak nie chciał, Kraków 2001, ss. 95.
9
Tamże, s. 58.

- 11 -

Kochany Doktorze, leczyć chorych, gdy jest nadzieja,
To niewielka sztuka ...
Wbrew nadziei do końca z nimi trwać,
To wielkie człowieczeństwo.
[...]
Przyjdź do mnie dziś po dyżurze
I usiądź przy moim łóżku.
A wówczas może Ci powiem:
„Doktorze - Pan jest inny niż wszyscy”.
Proszę Cię, wytrwaj ze mną do końca,
Choć przeczuwasz, że niedługo umrę.
A ja będę z Ciebie dumny,
I zaproszę Cię na swój pogrzeb.
/Wytrwaj/

II. W sanktuarium dziecięcego cierpienia
Świat szpitalny, wykreowany przez ks. Lucjana Szczepaniaka
jest hermetyczny wobec wielu problemów zewnętrznej rzeczywistości. Autora nie interesują motywy organizujące wyobraźnię
liryczną pisarzy świeckich: miłości, sukcesu, szczęścia, ewentualnie zdrady, nienawiści. Nie istnieją w tej poezji uczucia tęsknoty
wynikające z fascynacji przyrodą, poznawaniem nowych krajów,
realizowaniem różnych celów życiowych.
Na plan pierwszy wysuwa się świat przestrzeni szpitalnej, sali
operacyjnej, kaplicy, pokoju czuwania, izolatki, łóżka dziecięcego,
długiego korytarza kliniki. Zarysowuje się wizja cmentarza, przenikająca zamknięte ramy bytowania chorych, pogrzebu jako częstego zwieńczenia rytuału nieuleczalnej choroby. To świat artes
moriendi, niepowtarzalny, odrębny, inny od tego, w którym żyją
„tamci” – zdrowi, zadowoleni, nierzadko bogaci. Jak przekroczyć
ową tektoniczną przestrzeń, pokonać ją, przełamać zamknięcie?
Wyjście prowadzi ku górze, scaleniu z Bogiem, bo jak inaczej
umrzeć może niewinne dziecko, niekiedy ku drodze wiodącej do
domu i najbliższych. Ale i to wyjście może być ułudą, oddaleniem
wyroku w czasie, skazaniem na tragiczny powrót na oddział nowotworowy. Dziecko trzeba przygotować do odejścia, ukazać
wyższy sens jego cierpienia, otoczyć miłością i zrozumieniem.
- 12 -

Szczególną rolę w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu pełni kaplica z nieustanną adoracją Najświętszego Sakramentu oraz ukoronowanym obrazem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. To teren sacrum. Przestrzeń błagalnych modlitw rodziców, chcących uratować ukochane dziecko przed grożącym mu kalectwem lub śmiercią. Przestrzeń nadziei, spełnienia
cudu, ale także przestrzeń bólu i rozpaczy.10
Kluczowe sensy poezji L. Szczepaniaka, zarazem główne jego
punkty orientacji aksjologicznej, zawarte są w pojęciu Boga,
Dziecka, Cierpienia, Czynu, Śmierci, Współtowarzyszenia. Ustanawiają one w twórczości L. Szczepaniaka rodzaj centrów tematycznych, wyobrażeniowych, frazeologicznych. Stają się również
osią opozycji znaczeniowych, wydobywanych dzięki uwyraźnianiu przeciwstawnych sobie wartości, jak autentyczność i fałsz,
ubóstwo i bogactwo, blichtr i skromność, cierpienie i radość,
śmierć i życie. Szczepaniak nie aprobuje fałszu i życia utkanego z
misternych pozorów.
Weryfikatorem etycznych zachowań i sprawdzianem prawdziwej wiary jest w jego twórczości czyn wobec drugiego człowieka, szczególnie „braci najmniejszych”. „Boga poznasz w cierpiącym dziecku”, stwierdza poeta, parafrazując znane z Biblii powiedzenie Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25, 40).
Temu pisarstwu nie towarzyszy przekonanie, że poeta – pomazaniec Boży, stoi wyżej od tłumu profanów, niezdolnych do
zrozumienia prawd uchwyconych intuicyjnie przez mistrza. Czym
bowiem jest poezja? Stanem boskiego szału, darem profetyzmu,
„światłością niebieską”, przenikającą duszę, jak pisał Maurycy
Mochnacki, wyrazem uczucia podniesionego do najwyższego
stopnia, objaśnianiem prawd, jak chciał Cyprian Kamil Norwid?
Ksiądz Lucjan Szczepaniak cele swojej poezji rozumie inaczej.
Poezja wyrasta z życia, pozwala przeniknąć do tragicznych, najczęściej pomijanych w mowie wiązanej przeżyć i dylematów, po10

L. Szczepaniak, Cudowna lekarka w chorobach, „Wstań” 13(2001) 3 (75), s. 10-

11.
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zwala zobaczyć, także oczyma dziecka, tajemne „prawdy żywe”,
niedostępne mędrcom i rachmistrzom. Może być iluminacją, formą zbliżenia do Boga, konfesją i rozmową z Najwyższym. Może
wreszcie stać się intymnym notatnikiem – zapisem odczuć tych,
którzy cierpią i tych, którzy chcieliby im pomóc. Bywa prosta i
bywa niezwykła zarazem, jeśli pozbędzie się fałszu i upozowanej,
sztucznej literackości.
Nie wierzę autorom, którzy tylko na papierze cierpią.
Jeśli nie napiszę o chorych dzieciach – kto to uczyni?
Jeśli umiesz – sam napisz wesoły wiersz...
/Wesoły wiersz/

„Wiersz smutny”, „wiersz szpitalny”, „wiersz cierniowy”
wiąże się z realną sytuacją „tu i teraz”. Rodzi się z konieczności
odpowiedzi na pytania zadawane przez dzieci, rodziców i samego
siebie. Są to pytania dotyczące przedwczesnej śmierci, celowości
bólu, rozpaczy ciała, kiedy lekarstwa nie są już w stanie uśmierzyć
męki, pytania „dlaczego”, „po co”, „co Bóg na to”, „dlaczego mnie
to spotkało”. Pytania o sens bezmiernego cierpienia odchodzących
dzieci i rozpaczających rodziców, o sens życia zdominowanego
wizją czającej się śmierci, okrutnej i podstępnej, niekiedy zaś
oswojonej i oczekiwanej w bólu – „siostry śmierci”, jak mawiał
święty Franciszek z Asyżu.
W wierszach szpitalnych, usytuowanych w scenerii niecodziennej, nasyconej pełną niepokoju atmosferą oczekiwania na
operację, chemioterapię, przeszczep, punkcję, uwyraźnia się problem cierpienia i jego wymiarów eschatologicznych. Cierpienie,
jawne lub skrywane, jest tu szpitalną codziennością. Tomik Bezbronny Ojciec poprzedzony został takim oto wyznaniem czternastoletniej pacjentki - Joanny Korpak: „Czasami boję się bardzo
szpitala. Wiem, że za jego wielkimi drzwiami jest cierpienie, smutek, łzy. Chyba żaden człowiek nie lubi szpitala. Ten kto nigdy nie
był w nim, nie wie, że są tam setki ludzi cierpiących11.

11

J. Korpak, Przedmowa, w: L. Szczepaniak SCJ, Bezbronny Ojciec, Kraków
2001, s. 5.
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Czym jest cierpienie – wartością prowadzącą do Boga, bez
którego niemożliwe jest duchowe urzeczywistnienie się człowieka,
czy destrukcyjną siłą odbierającą możliwość godnej człowieka
egzystencji? Ksiądz Jan Twardowski, autor wstępu do tomiku ks.
Lucjana Szczepaniaka Łzy Boga napisał, że cierpienie nie jest nieszczęściem, może być dojrzewaniem, poznawaniem cierpienia
innych ludzi, próbą wierności Bogu”12.
Tajemnicę cierpienia nie w pełni udostępniono ludziom. Jego
źródłem jest potężna dysharmonia grzechu pierworodnego13, którego doczesnymi konsekwencjami są choroba i śmierć. Spowodowane jest ono również ludzkimi słabościami, do których należą
wady charakteru oraz skłonność do grzechu nazywana przez Tradycję pożądliwością lub „zarzewiem grzechu” (fomes peccati). Stąd
też często jest ona próbą wierności Bogu, lecz nie może wyrządzić
krzywdy tym, którzy nie dają jej przyzwolenia (por. 2 Tm 2,5)14.
Dlatego też „umierającemu należy przyjść z pomocą, ale cierpiącego nie wolno zabić. Każda chwila życia jest tajemnicą i ma
głęboki sens” – wyjaśnia Ksiądz w artykule umieszczonym w
zbiorze „Bóg tak nie chciał”.
Poetycka metafora i leksyka podporządkowane są postawie
udostojniającej ból i cierpienie dziecka. Znika przedział między
powszedniością i świętością, ponieważ ofiara niewinna zasługuje
na sakralne uwznioślenie. Cierpiące dzieci uzyskują miano „małych pomocników Boga”, współuczestników martyrologii:
Bóg zna różnych pomocników.
Wojtuś pomaga Jezusowi
Cierpieć na Krzyżu
Za tych, którzy Go porzucili.
/Pomocnik Boga/

Śmierć i cierpienie dziecka nie są ukazywane w tej poezji poprzez pryzmat okropności, makabryzmu, horroru. Ks. Lucjan
Szczepaniak rzadko używa leksemu „umierać”. Zastępuje go sło12

J. Twardowski, Wstęp, w: L. Szczepaniak, Łzy Boga, Kraków 2000, s.6.
L. Szczepaniak, Bóg tak nie chciał, Kraków 2001, s. 44.
14
KKK nr 1264.
13
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wami „odchodzić”, „opuszczać żywych”. Zwielokrotnione zostają
refleksje, że Bóg uobecniony jest w konającym dziecku, że umiera
wraz z nim niezliczony raz: „Kto z nas ludzi to zrobi...?” (Bóg
umarł). Sfera sakralności obejmuje także stojących w bólu pod
krzyżem, rozpaczających po utracie najbliższych. Dziecko przyjmuje swój los różnie, niekiedy z rezygnacją, niekiedy z buntem,
ale szybciej niż dorośli uczy się zgody na to, co nieuniknione. W
wywiadzie ks. L. Szczepaniak powiedział dziennikarzowi: „Małe
dziecko niewiele mówi o cierpieniu, starsze chętniej, więcej. To, co
zwraca uwagę ludzi, nawet tych okazjonalnie trafiających do szpitala, to fakt, że dzieci są o wiele dzielniejsze w cierpieniu i, powiedziałbym nawet, szlachetniejsze [...]. Musimy tutaj sięgnąć do bardzo głębokiego źródła związanego – moim zdaniem – z obcowaniem z Panem Bogiem. Nie chciałbym Stwórcy podpatrywać w
relacjach z dziećmi, ale to niezwykłe, jak mały człowiek potrafi
wczuć się w sytuację”15.
Religijne przeżycia chorego dziecka są bardzo głębokie, ale inne niż te, których doświadcza człowiek dorosły. Dziecko w kulturze chrześcijańskiej stoi blisko Boga, pozostając w stanie bezgrzesznej niewinności, nieświadomie Go rozpoznaje. „Mędrca
szkiełko i oko” nie odsłoni tajników jego naturalnej duchowości:
Jak z Bogiem dziecko rozmawia,
Chciałem podpatrzeć...
Na progu sali stanąłem
I czekałem ...
Bóg tego pewnie nie chciał ...
Dziecko zmieniło temat.
Zmęczone położyło się
I smacznie zasnęło ...
/Boga podpatrywać/

Szpitale ujawniają pacjentom własną, nieznaną ludziom
zdrowym aksjologię. Lucjan Szczepaniak wie, że wyjątkowego
znaczenia nabiera tu wartość współuczestnictwa w cierpieniu,
15

L. Szczepaniak, Śmierć i dzieci. Wywiad przeprowadzony przez A. KluzŁosiową, „Życie Duchowne” (1999) nr 17(6), s. 23-28.
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konkretyzująca się w postulacie nawiedzania chorych, nie pozostawiania ich w osamotnieniu. Przebywanie przy chorych, często
niesienie im ostatniej posługi i nadziei na odkupienie, nabiera cech
dostojnego czynu − staje się modlitwą:
Ciężarem opuchniętych powiek – modlę się,
Bólem trzepoczącego serca – modlę się,
Trudem zmęczonych nóg – modlę się,
Udręką ze strachu wyschniętych warg – modlę się.
/Powiedz pobożnym/

Autor prosi więc Boga o serce, które nie opuści konających, o
czyn wypływający z miłości do ludzi, o hart ducha wobec ciemnych i odrażających stron wyniszczających chorób:
Zaprowadź tam,
Gdzie inni nie chcą chodzić.
Gdzie boją się
I ogarnia ich wstręt.
/Poślij mnie/

Obok zrozumienia filozofii śmierci, refleksji nad kruchością
ludzkiego życia pojawia się w tych wierszach i ton diametralnie
różny – prośby o odmianę losu, uzdrowienie, o inny ład świata:
Już wiem, czego teologia uczy,
Ale Ty jesteś przecież Bogiem ...
Proszę − inaczej ten świat urządź −
I nie każ umierać dzieciom.
/Urządź świat inaczej/

Ten nowy motyw niezgody na rzeczywistość, dynamizuje pozornie tylko jednolity świat odczuć podmiotu lirycznego, nadaje
mu charakter psychologicznej prawdy, uwyraźniającej się w polaryzacji nastroju, w zindywidualizowanym, nie zaś zaprogramowanym sposobie odczuwania i interpretacji świata.
Ta twórczość, spokojna i pozbawiona patosu, bez zbędnej poetyckiej ornamentyki, świadomie stroni od ekstatycznych określeń
czy emocjonalnych eksklamacji. Bywa monologiem dziecka, frag- 17 -

mentem rozmowy z małym pacjentem, zapisem jego prośby, rejestrem rozmów z rodzicami, uogólnieniem różnych doświadczeń
duszpasterza i lekarza, wykraczających także poza obszar szpitalnego terytorium. Bywa sfabularyzowaną, nasyconą humorem
opowieścią lub przypowieścią, jak w doskonałym wierszu o Aniele, który ciężko pracował w niedzielę, a nawet ubrudził swoje białe
skrzydła, by pomóc ojcu chorego dziecka uzyskać pieniądze na
leczenie. Serdeczny czyn dla innych jest bowiem najpiękniejszą i
najmilszą Bogu modlitwą.
Wiersz wolny, stychiczny, choć bywa formalnie podzielony
na strofy, koresponduje dobrze z założeniem prawdziwości, bezpretensjonalnej realności przekazu. Ból i rozpacz interferują tu z
uczuciem nadziei i miłości, cierpienie z ulgą i otuchą, rzewność z
humorem. Dodatkowym atutem, podnoszącym czytelniczą atrakcyjność wierszy Księdza i doskonałego kaznodziei, jest brak natrętnego dydaktyzmu czy tonu nakazowego. Przewodzi im franciszkańskie przekonanie, że wiara nie stanowi podstawy potępiania innych, lecz realizuje się w ideale zrozumienia, miłosierdzia,
przebaczenia:
Kiedy chcesz ukamienować cudzołóstwo,
Pomyśl, że bardzo pragnąłeś je popełnić.
Kiedy na stosie swojego serca palisz niewierzących,
To przeważnie dlatego, że sam często wątpisz.
/Nie potępiaj/

Autorem „wierszy cierniowych” jest ksiądz znający problemy
dorosłych i dzieci z codziennej pracy duszpasterskiej, ich spowiednik i przyjaciel. Znika więc dystans oddzielający podmiot
liryczny od przedmiotu opisu; nierzadko autor oddaje głos dzieciom lub komentuje ich zachowanie. W aurze serdeczności i zrozumienia zanika ogólnikowość przedstawień, czy prezentacja osób
z dystansu dali. Mali bohaterowie nie są abstrakcyjnymi, anonimowymi istotami – to dzieci znane autorowi z imienia, z dziejów
choroby, z zadzierżgniętej przyjaźni. To Wojtuś, Zosia, Krysia,
Michał, Kamil, Sylwia, Krzyś, to „dziecięca eroica”. Obraz dziecka
zyskuje cechy oryginalne, rzadko w poezji spotykane, – wynikające z artystycznego przetworzenia konkretnych realiów i rzeczywi- 18 -

stych zachowań pacjentów. Poetycka duża metafora organizująca
motywy wiersza, współbrzmi z dramatyzmem wydarzeń i uwyraźnia heroizm dzieci, zdążających w pokorze ku swemu przeznaczeniu. Wstrząsające jest wspomnienie małego, zapłakanego
dziecka „na rozstaju szpitalnych dróg”.
W innym utworze doktor-ksiądz przejmuje funkcję strażnika
kładki, „przez którą do wieczności idą dzieci”. A oto małe istoty
zdążające w koszulkach śmiertelnych na Golgotę. W innym liryku
dziecko porównywane jest do małego Syzyfa, które z wysiłkiem
toczy swój kamień życia na Górę Przemienienia. Małe zuchy paradują przed Tronem Baranka. Idą już następni, prowadzą swego
harcmistrza.
Nieskończone są pochody dzieci zdążających do Boga i odrzucających ciało zniszczone przez chorobę. Realia, powszednie w
swojej codzienności, nabierają nowych znaczeń. Lucjan Szczepaniak zna dobrze reguły szpitalnego bytowania, style zachowań
swoich podopiecznych. Wie, że najgorsza jest noc, kiedy wzmaga
się ból i poczucie dużego osamotnienia. Wówczas obecność drugiej osoby staje się szczególnym darem, pozwala udźwignąć ciężar
niełaskawego losu. Wie, co to bezradność i upokorzenie pacjenta
przykutego do łóżka szpitalnego, kiedy przestaje on być istotą
wolną, nie może chodzić, rozmawiać, śmiać się, bawić. Wie, że
ciężko chorego dziecka nie powinna dotykać, ani obejmować nawet matka. Jest całe obolałe, a ciało ma jak „rozżarzony pancerz”.
Wstrząsająca Moja litania bezsenna z powtarzającym się refrenem „nigdy nie zapomnę”, przybiera postać apelu zmarłych. Wizerunki dzieci, które odeszły bezpowrotnie, utrwaliła pamięć autora posiłkującego się zapamiętanymi, wybranymi faktami:
Ania miała 5 lat i nerczycę – nigdy nie zapomnę
Helena raka piersi – nigdy nie zapomnę
Paweł za wcześnie odszedł – nigdy nie zapomnę
Lucjanowi pękło serce – nigdy nie zapomnę
Władek miał żyć, ale tak jakoś wyszło – nigdy nie zapomnę.

Misterium śmierci odbywa się przy cichej obecności Najwyższego. Nad światem szpitalnych tragedii dominuje jako ostateczne
odniesienie człowieka – wizja Boga współodczuwającego i rozu- 19 -

miejącego. Nie jest to Bóg ze Starego Testamentu, karzący i srogi
demiurg, ale Nowotestamentowy Ojciec Miłości, który podnosi
człowieka z bólu i kieruje na drogę prowadzącą do siebie. Istnieje
w tych utworach uwyraźnione, choć nie zwerbalizowane pojęcie
Bożej Opatrzności, zawierające w sobie wartość zawierzenia i oddania. Wyobrażenie Bożej Opatrzności jest przeciwieństwem deistycznej koncepcji Boga jako odległej i obojętnej na bieg ludzkich
spraw Praprzyczyny bytu.
Bóg z wierszy Szczepaniaka to Bóg cierpiących dzieci, ale także ludzi dorosłych, wcielających ewangeliczne ideały w czyn codziennego życia. Idąc śladem myśli św. Augustyna poeta uznaje,
że dziecięctwo to kategoria wykraczająca poza granicę wiekową,
kategoria moralna i osobowościowa. To ideał życia w niewinności,
która łącząc się z cierpieniem, otwiera drogę do prawdy serca i
autentycznej świętości:
A kiedy mówią Ci,
Że do świętości dążą – nie wierz im...
Bo nie handluje się świętością.
Świętość nie jest przepustką do stanowisk.
[...]
A kiedy mówią Ci,
Że święty kocha tylko Boga – nie wierz im...
Święty kochając Boga,
Nigdy nie zapomni o drugim człowieku.
/A kiedy mówią Ci…/

Dziecięca niewinność cechuje w wierszach Szczepaniaka ludzi
o nieskażonej czystości wewnętrznej – często ubogich, prostych,
ale także lekarzy-idealistów, których portrety poeta chętnie prezentuje czytelnikom. Do zmęczonego, starego doktora, który przez
całe życie leczył dzieci, a „na starość sam pozostał przez uczniów
opuszczony”, uśmiecha się Bóg i osadza go po śmierci „w niebieskiej piaskownicy” wraz z małymi pacjentami. Charyzmatem
dziecięcości obdarza Autor ludzi biednych, prostych, poszukujących. Dlatego też obraz Chrystusa ma w lirykach ks. Szczepaniaka
wiele cech wspólnych z ludową figurą Frasobliwego w kapliczkach na rozstajnych drogach, a Matka Boska przypomina chłopską
Madonnę, o twarzy znękanej bólem i pooranej bruzdami ciężkiej
- 20 -

doli. W liryku Niepoznana opuszcza bazylikę, zdejmuje złote korony i niebieski płaszcz, rezygnuje z pięknego nazwania w litanii.
Pociesza strapionych, usługuje ludziom. W utworze opartym na
kompozycji litanijnej, wierni modlą się do „matki chorych dzieci,
matki operowanych, matki niewidomych, matki tracących wiarę,
ucieczki chorych na nowotwory, ucieczki czekających na przeszczep... (Po nabożeństwie majowym).
Uczłowieczony Bóg z liryków ks. Szczepaniaka, cierpiący
wraz z ludźmi, cieszący się wraz z ozdrowiałymi, nie jest bezwzględnym władcą, który tylko panuje i sądzi. Żąda miłości, nawrócenia, a nie bezdusznego wypełniania litery prawa. To ludzie
umniejszyli Go, kreując „na miarę krawca, nie Fidiasza”. W liryku
Za karę Bóg mówi do człowieka:
Męczą mnie ludzie,
Którzy wszystko o mnie wiedzą.
Zamknęli mnie w swoich książkach,
W moje usta wkładają swoje słowa.
Ja jestem żywą Osobą
I naprawdę ludzi kocham.
Cierpię, kiedy oni cierpią,
Za nich wydałem na śmierć Syna.

Z drugiej strony Bóg jest gwarantem sensu wydarzeń przekraczających ludzkie możliwości poznawcze i uczuciowe. Relacje
człowieka do Boga, interpretowane w kategoriach miłości i dziecięctwa Bożego, zyskują uszczegółowienie w wyobrażeniu dziecka
jako istoty rozumiejącej intencje Stwórcy. Dzieci odczuwają bliskość Boga lepiej niż dorośli, gubiący się w argumentach i grupowaniu przesłanek. Tę prawdę przekazuje doskonały liryk Nie zasłaniaj, przynoszący nową wersję „tęsknoty do ojczyzny niebieskiej”, powołanej przez podświadome pragnienie dziecka, odczuwającego w pełni istnienie Boga:
O Bogu z dzieckiem rozmawiałem,
Wieczorami przychodziłem,
Wysilałem się...
Tłumaczyłem, że On jest...

- 21 -

Kiedy zniechęcony chciałem odejść,
Chłopiec cicho odezwał się:
– Przesuń się,
Bo mi zasłaniasz Boga.

Liryki ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ stanowią w dziejach polskiej poezji prawdziwy ewenement. Wyrastają z konkretnych doświadczeń autora − duszpasterza i lekarza, ale sięgają też do spraw
eschatologicznych i dążą do uzmysłowienia odbiorcom wartości
prawdziwie chrześcijańskich. Ukazują doniosłą wartość miłości
bliźniego – odbicie miłości Boga. Przekonują o znikomości dążeń
do życiowych sukcesów i materialnych zdobyczy. Stawiają miłość
przed nienawiścią, pokorę przed dumą, czyn przed czczą deklaracją. Podnoszą wysoko heroizm cierpiących, ukazują, że „choroba
nigdy nie jest jedynie złem fizycznym, lecz czasem próby moralnej
i duchowej, okrytej tajemnicą”16. Mówią o tym, co w życiu jest najtrudniejsze:
Człowiek powinien swoje dzieci uczyć
Nie tylko szkolnych przedmiotów,
Ale nade wszystko tego, co jest najtrudniejsze:
Jak powracać do życia i jak umierać.
/Matko, Ty wiesz/

Otrzymaliśmy utwory nietypowe i nietuzinkowe. Ich sugestia
jest duża, a zawartość przekazywanych przemyśleń i obserwacji
bogata. Czytelnik powraca do wybranych wierszy nie jeden raz,
by je cytować i na nowo odkrywać ich sens i piękno. Wiersze ks.
Lucjana Szczepaniaka realizują model poezji niezawodowej, szpitalnej, ale także Poezji pisanej dużą literą, nie wymagającej dodatkowych określeń czy epitetów.

16

L. Szczepaniak, Choroba czasem próby, „Wstań” 13(2001) nr 18-19, s. 10-11.
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Księga pierwsza

Rozmowy z Bogiem
A kiedy mówią Ci,
Że do świętości dążą, nie wierz im…
Bo nie handluje się świętością.
Świętość nie jest przepustką do stanowisk.

Gdzie jest Bóg?
Spotkałem Boga i nie poznałem;
Był prostym człowiekiem.
Nie chciał ode mnie prawie nic,
Tylko czasu i współczucia dla chorych.
Uznałem Go za głupca,
Pobiegłem szukać w zakrystii i kościele.
Tam mi powiedzieli, że Bóg przed chwilą wyszedł.
Zdenerwowany spytałem – dokąd?!
Kościelny bezradnie rozłożył ręce.
Ściszonym głosem, jakby wstydził się, wykrztusił:
Panie, nie wiem, ale mówią,
Że On odwiedza umierające dzieci.
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Łzy Boga
Dziś źle myślałem o człowieku,
Bóg milczał.
Chciałem odpłacić złem za zło,
Bóg zapłakał...
Jego łza otworzyła zaciśniętą moją dłoń,
Wypadł z niej kamień goryczy.
Potoczył się pod nogi Boga,
On przemienił go w chleb...
Skosztowałem, nie był smaczny,
Lecz otworzył mi oczy:
Źle myśleć o drugim,
To znaczy zobaczyć łzy Boga.
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A kiedy mówią Ci...
A kiedy mówią Ci,
Że do świętości dążą – nie wierz im...
Bo nie handluje się świętością.
Świętość nie jest przepustką do stanowisk.
A kiedy mówią Ci,
Że świętym trudno być – nie wierz im...
Świętość jest czymś tak oczywistym,
Jak uśmiech dziecka i promień słońca.
A kiedy mówią Ci,
Że święty, to człowiek nadwrażliwy – nie wierz im...
Świętość nie jest neurastenią.
Ona podobna jest do szybującego orła.
A kiedy mówią Ci,
Że święty kocha tylko Boga – nie wierz im...
Święty kochając Boga,
Nigdy nie zapomni o drugim człowieku.
A kiedy mówią Ci,
Że święty wszystkich słucha – nie wierz im...
On często walczy,
Gdyż wie, czego od niego chce Bóg...

- 27 -

Nie poznałem
Powiedzieli mi,
Że na pielgrzymce Jezusa znajdę...
Starym i młodym w twarze zaglądałem,
Ale Jezusa w nich nie rozpoznałem...
Ktoś krzyknął – z biskupem przyjechał Jezus!
Dwie godziny ubrany w welon,
Gorączkowo trzymałem pastorał.
Jezus jednak nie przyjechał...
Poszedłem do klasztoru,
Wszędzie Jego ślady widziałem...
Gdzie On jest?
– Zapytałem starego Brata.
Człowieku uspokój się
– Powiedział wysuszony jak śliwka mnich...
Jezusa w złym miejscu szukasz,
Nie szukaj Go w innych – On jest w tobie!
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Płaczące kamienie
Wołam do Ciebie Panie,
Czy słyszysz mój głos?
Czy jeszcze jesteś mi życzliwy?
Panie proszę, daj mi jakiś znak, że Jesteś...
Zraniłem samego siebie,
Zranili mnie ludzie.
Nie mam odwagi żyć,
Nie mam dość sił, by ze sobą skończyć.
Nikomu już nie ufam.
Nikogo nie kocham,
Nawet samego siebie.
Jestem jak kamień spadający w przepaść.
Wiem jednak, że tam na mnie czekasz.
W dolinie ciemności jesteś mi przebaczeniem.
Na dnie rozpaczy trwasz
Pośród płaczących żywych kamieni.
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Boga poznasz
Młody lekarz pyta:
Od dawna szukam Boga
I pragnę Go poznać,
Lecz nie wiem – jak?
Boga poznasz – mówi ksiądz:
Czasami na modlitwie,
Czasami studiując teologię,
Zawsze w cierpiącym człowieku.
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Szabat
Dewotki plotkowały:
Pani wie, nasz sąsiad, to bezbożnik.
– Coś podobnego?
On w niedzielę bez potrzeby ciężko pracuje...
Na takich nie ma sposobu,
Chyba, że go Bóg ukarze.
Jakie on daje maluczkim ogromne zgorszenie,
Zamiast z nami iść do kościoła.
Chodźmy do naszego „koła”,
Trzeba zaalarmować Boga.
Nie możemy dopuścić,
Aby zło się rozprzestrzeniło.
W niedzielę po południu
Bóg odebrał telefon w ostrym tonie.
Boże, spuść natychmiast święty ogień
Na dom bezbożnego sąsiada.
Bóg chcąc wybadać sprawę,
Anioła posłał na ziemię.
Ten nie wracał kilka tygodni,
Wreszcie stanął przed Bogiem.
Był cały pobrudzony
I zniszczone miał skrzydła.
W tym czasie Bóg odebrał
Kolejny telefon, że i Anioł w niedzielę pracował.
Bóg poprosił o wyjaśnienia.
Zmieszany Anioł szeptał:
Ten człowiek zarabia pieniądze
Na leczenie ciężko chorego dziecka...
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Boże, proszę nie gniewaj się,
Ale pomogłem mu – także w niedzielę...
Oblicze Boga pojaśniało.
Dobrze zrobiłeś – powiedział.
A co z telefonami? – spytał Anioł.
– Powiedz w naszej centrali,
Aby dewotki łączyli z piekłem.
Oni już tam wiedzą, co mają robić.
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Co dam Jezusowi?
Kiedy do mnie przyjdzie Bóg,
Będę bardzo zakłopotany.
Właściwie nie mam nic,
Czym mógłbym go ugościć.
Bogu nie daje się złota i kwiatów,
Na powitanie nie wypada przedstawiać próśb.
Bogu nie trzeba mówić o zasługach i grzechach,
On moje serce zna doskonale.
Jeśli Bóg by się nie obraził,
Oddałbym strach przed życiem i śmiercią.
Pozwoliłbym Mu rozgościć się w moim życiu
I dałbym Mu wszystkie chwile, które zarezerwowałem dla siebie.
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Odnaleziony Ojciec
Spotkałem płaczącego mężczyznę
To nie jest częsty widok.
Co się stało? – spytałem.
Zgubiłem Ojca i nie wiem, czy mnie odnajdzie.
A jak On wygląda?
Pewnie jest już starcem.
– Moim Ojcem jest Bóg,
I zawsze był ze mną…
Tak mi Go dzisiaj brakuje,
Bo nie mam siły dalej żyć.
On zawsze był moją podporą,
A ja nie umiem Go odnaleźć.
Kiedy tak rozmawialiśmy razem,
Usłyszałem cichy odgłos kroków.
To Ojciec wraca – powiedział mężczyzna.
Otarł łzy, a na jego twarzy pojawił się uśmiech.
Teraz już wszystko będzie dobrze.
Słyszysz? – Ojciec wraca…
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Znajdź mnie, Panie
Biegłem przez życie,
A ścieżka wydawała się tak prosta.
Jednak zgubiłem się
Na rozstaju życiowych decyzji…
Kolejny raz próbuję wrócić do Ciebie
I nie potrafię…
Proszę Cię, jeśli jest to możliwe,
Znajdź mnie, Panie…
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Mam czas
Widziałem, jak grzesznikom się powodzi.
Zacisnąłem pięści i Bogu pogroziłem.
Serce skurczyło się bardziej –
Nie byłem z tym szczęśliwy.
Wieczorem nie mogłem spać.
Myślałem, dlaczego On jest niesprawiedliwy?
Przecież lekceważy tych, co Mu służą.
Na odpowiedź nie czekałem długo...
Rano mój samochód w zaspie utknął.
Nikt nie chciał mi pomóc.
Wszyscy się śpieszyli.
Tylko pijak miał dla mnie czas i samochód popchnął...
Odtąd w konfesjonale zawsze mam czas.
Przeterminowanych penitentów nie egzaminuję.
Wiem, że od dziś Bogu pomagają
I nie stawiają Mu żadnych warunków
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Podaj mi dłoń
Widziałem Cię tak wyraźnie,
Przecież nie byłeś zjawą.
Czy pójdę z Tobą? – spytałeś.
– Poszedłem...
Na każdym rozstaju dróg niepewność.
Czy idę w dobrym kierunku?
Nie mam do Ciebie pretensji,
Ale mógłbyś postawić jakiś znak...
Wszystko miało być proste.
Mówisz, że dbasz o ptaki i lilie.
Wiesz, ile mam włosów na głowie.
A ja nie daję sobie rady...
Kolejny człowiek przekonuje mnie,
Że w Twoim imieniu podaje mi rękę.
Jak rozpoznać Ciebie – jak zaufać?
Panie, czy nie widzisz? – ja tonę...
Ratunku! – krzyknąłem.
Zlany potem – obudziłem się.
– To tylko sen.
Panie wiem, że nie opuściłeś mnie.
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Nie rozumiem Ciebie
Panie mówią o Tobie,
Że jesteś Bogiem,
Który brzydzi się nieprawością
I nienawidzi wszystkich złoczyńców.
Twój Syn jednak do występnych chodził,
Z nimi posiłki jadał.
Jawnogrzesznicy tak lekko wybaczył.
Łotra na krzyżu kanonizował.
Boże, nie rozumiem Ciebie...
Faryzeusze i kapłani od dziecka Ci służyli.
Twój Syn o nich powiedział,
Że są grobami pobielanymi.
Sprawiedliwym obiecałeś wieczne szczęście,
A Twój Syn ostrzegł ich,
Że jawnogrzesznice i pijacy ich uprzedzą.
– O co Ci więc chodzi?
Anioł do rozmowy wtrącił się:
Naprawdę nie wiesz?
Bóg chce, abyś kochał,
A nie osądzał ludzi...
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To była matka
To było tak: miałem już wszystkiego dosyć,
Przestałam widzieć Boga i szanować ludzi.
Boże, położę się i nie zbudzę –
Może to przyniesie mi ulgę...
W nocy przyśnił mi się Bóg,
Czułem jak mnie gładzi po głowie...
Kiedy zbudziłem się rano, zrozumiałem:
Przy mnie czuwała moja matka…
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Czy słyszysz mnie?
Modliłem się do Boga...
Prosiłem o sławę – przerwano mi karierę.
Chciałem ludzi ratować – chodzę na ich pogrzeby.
Pragnąłem miłości – sam muszę ją dawać.
A jeśli Bóg nie potrzebuje mojej modlitwy,
To może lubi krwawe dary?
Życie za życie, pomyślałem.
– On jednak nie chciał mojej śmierci...
Czy On mnie słucha?
Chyba żadna moja prośba nie została spełniona.
Już sam nie wiem, co o tym myśleć…
– Tym razem odpowiedź przyszła szybko.
Słuchałem zwierzeń pewnego człowieka;
Bóg jest Miłosierny – powiedział.
Ile razy wybierałem zło,
On moje życie prostował...
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Kupiec łez
Panie, nie mam nic,
Co byłoby godne Ciebie.
Kiedy przyjdziesz po mnie,
Będzie mi głupio i wstyd...
Nie martw się – powiedział Jezus –
Dam ci zadanie,
Które będziesz umiał wykonać.
– Skupuj od ludzi łzy...
Płać za nie dobrze:
Za bezsenne noce – swoim czuwaniem,
Za rozpacz – bólem serca,
Za żałobę – goryczą życia...
Zbieraj łzy i nie uroń żadnej.
Kiedy staniesz przede Moim Ojcem
I będziesz bał się sądu,
Te łzy zaświadczą o twojej miłości...
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Szukam smutnych
Myślałam, że znam smak miłości,
Jednak ona stała się goryczą.
Gdy skosztowałam Twojej wody,
Odtąd wciąż jej pragnę.
Ty, mój grzech wybaczyłeś
I zakryłeś bezwstyd ciała...
Nie potępiłeś mnie,
Lecz swoją miłością napoiłeś....
W bólu wstydu zrozumiałam,
Że kochać, to ludzi przyprowadzić do Ciebie.
Dlatego szukam smutnych,
Abyś ogrzał ich serca i napełnił Sobą.
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Czy to jest sen?
Ojcze, zadam Ci pytanie:
Dlaczego na ludzi zsyłasz sny?
Ja z ich powodu nie jestem szczęśliwy;
Jeden szczególnie często wraca...
Nocą idę do Ciebie
I jestem już tak blisko...
Ale zatrzymują mnie ludzie,
Każdy z nich czegoś chce...
Chciałbym im powiedzieć:
Czy nie widzicie, że idę do Boga?
– Oni nie mają litości...
Łapią za nogi i ręce, krzyczą – pomóż!
Boże, jeśli chcesz odebrać mi nadzieję,
To jesteś bliski zwycięstwa...
To nie sen – odpowiedział Bóg
– Tak wygląda twoje życie...
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Proszę, zwolnij
Pobożni mówią mi:
Módl się i zachowuj Dekalog.
Chodź do kościoła
I parę groszy daj ubogim.
Bóg łaskawie spojrzy na ciebie,
Uchroni od nieszczęścia...
Gdy będziesz blisko Niego,
Ominą cię wątpliwości…
Większość obietnic nie spełniła się …
Cudze nieszczęścia bardziej bolą niż swoje.
Nie radzę sobie z tym wszystkim,
Nie nadążam za Tobą, Boże…
Zwolnij – proszę Cię…
Przecież muszę się pomodlić…
Wiem, że szukam pretekstu,
Ale nie mam Twojej siły...
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Powroty
Do dzieciństwa wróciłem furtką snu.
Znowu jestem małym chłopcem.
Ktoś pochyla się nade mną;
Czy nadal kochasz Boga? – pyta
To jest moja Matka – poznaję ją.
– Nigdy nie zbaczaj z drogi do Bożego Miasta…
Pamiętaj o pierwszej swojej modlitwie…
Twoim przyjacielem jest Anioł Stróż – zapewnia mnie.
Ścieżka wydaje się tak prosta.
Pewnie szybko bym doszedł do celu,
Ale mój Anioł zajął się umierającymi,
Naśladując Go, opóźniłem wędrówkę…
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Znowu czekam
Znowu w życiu czekam na Boga,
Który odnajdzie mnie w moim sercu.
Otrze łzy, poda chusteczkę do nosa,
I pozwoli wszystko zacząć od nowa.
Wiem, że to zbyt późno, aby Boga zapraszać.
Pobożni dawno z Nim do stołu usiedli.
Tęsknię za Nim – głupio powiedzieć:
Zapomniałem, jak wygląda.
Jak Go rozpoznać,
Skoro był mi niepotrzebny tyle lat?
Nie mam wyjścia – muszę wszystkich ugościć,
Abym nie stracił jedynej szansy.
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Do Anioła
Dał mi Ciebie Bóg,
Abyś mnie pilnował.
Nie słuchałem Twoich rad,
Dlatego miałem duchowe kraksy – przepraszam.
Tak bym chciał Cię spotkać,
Lecz nie mam pojęcia, jak wyglądasz,
Bo jesteś duchem…
Jedno wiem – umiesz kochać.
Gdybym miał Cię ubrać w ciało,
Dałbym Ci serce matki a dłonie ojca.
Spojrzenie miałbyś małego dziecka
I pachniałbyś konwaliami.
Chyba jestem śmieszny – wybacz mi.
Mam wobec Ciebie dług;
Dzisiaj odpocznij ode mnie.
– Nie będę grzeszyć – obiecuję.
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Taki wstyd
Dzisiaj znowu słuchałem ludzkich skarg.
Wieczorem Jezusowi zrobiłem awanturę.
Wygarnąłem Mu wszystko...
Bez litości chłostałem słowami.
Kiedy się zmęczyłem,
Usłyszałem własną myśl:
Czym się różnisz od rzymskich żołdaków?
– Z ręki wypadł mi bat słów.
Zacząłem przepraszać Go
I zaopatrywać krwawiące rany.
Czułem się gorzej niż przedtem.
Jak wspomnę to – jest mi tak wstyd...
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Gwiazda
Furtką snu wrócił do lat dziecięcych.
Był taki mały i lekki.
Ktoś pochylił się nad nim.
– Urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą – powiedział.
Uwierz – on naprawdę widział gwiazdę.
Była jasna i ogromna.
Idź za nią – powiedziała mu matka
I nigdy nie zbaczaj z drogi…
Gwiazda była przed nim zawsze,
Ścieżka wydawała się tak prosta.
Pewnie szybko by doszedł do celu,
Jednak miał kilka spraw do załatwienia.
W Ojczyźnie kwitły kwiaty wolności,
Trzeba było je chronić.
Gdy kwiatom pomagał,
Wyprzedzili go zaradni koledzy.
Zebrał więc siły
I znów ruszył w drogę…
Kiedy był blisko gwiazdy,
Umierający kolega poprosił o pomoc…
I tak upłynęło mu kilkanaście lat.
Wybierał się w podróż jeszcze kilka razy,
Niestety nie wyszło.
Kiedy przestał w jej istnienie wierzyć – znowu miał sen.
Bóg z gwiazdy uczynił małą kuleczkę
I do serca mu włożył.
Już nie musisz jej szukać,
Ona zawsze będzie w tobie – powiedział.
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Król
Panie, nie rozumiem Ciebie:
Urodziłeś się w ubóstwie,
Uciekałeś do Egiptu przed złym człowiekiem.
– Czy takie są rodowody królów?
Kiedy pytają o Ciebie – nie wiem, co powiedzieć.
Dlaczego chleba nie rozmnożyłeś dla wszystkich?
Uzdrowiłeś tylko niektórych, a co z pozostałymi?
Dlaczego wybrałeś krzyż, jakby nie było innej drogi?
Panie, dlaczego nie powiedziałeś mi,
Że jesteś Królem?
Przecież wiesz, że jest mi źle.
Jestem chory – prosiłem Cię o pomoc…
Mówią, że jesteś rozrzutny…
Hojnie rozdajesz łaski.
Otrzymują je skruszeni grzesznicy,
Nie przywróciłeś mi zdrowia – dlaczego?
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Pomóż mi – proszę
Boże mój, Ojcze, gdzie jesteś?
Chciałbym Cię zobaczyć i porozmawiać.
Tak bardzo tęsknię za Tobą.
Gubię się w swoim sercu, zbyt dużym dla mnie.
Dzisiaj znowu jest mi źle…
Każą mi się uśmiechać.
Mówią, że jestem zawodowcem,
Takich ponoć nic nie wzrusza…
Widać niedokładnie się uczyłem;
Nie mogę patrzeć na cudzą śmierć.
Nie wiem, co mówić rodzicom.
Nie wiem, co ze sobą począć?
Kazania swoje już dawno spaliłem.
Teoria zupełnie nie pasuje do życia.
Nie ufam wypowiadanym słowom.
– Jedynie, co się liczy, to jest dobro.
Do serca nikogo nie wpuszczam
Z wyjątkiem Ciebie.
Nie mam już siły o bólu mówić.
– Tylko wiersz to zrozumie.
Boże, ja Ciebie kocham,
Choć wiem, że na swój sposób.
Nie sądź mnie…
Bądź mi Ojcem, pomóż – proszę.
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Wołanie o pomoc
Boże pragnę Ciebie.
Chyba ucieknę stąd.
Za dużo jest zła, wybacz mi.
Ojcze – gdzie jesteś?
Kiedyś widziałem Cię wszędzie,
W promieniu słońca i uśmiechu dziecka.
Dlaczego ukryłeś się przede mną?
Ucieknę, ale dokąd?
Boże, jeśli jesteś Ojcem,
Przyjdź i serca dotknij.
Boże, jeśli jesteś Ojcem,
Zapal latarnię, abym nie zabłądził.
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Tak bym chciał
Tak bym chciał
Choć jeden raz
Porozmawiać z Bogiem,
Aby ciągle Go nie prosić…
Przecież On jest Ojcem.
– Dlaczego wciąż pisać podania
I płacić mandaty
Za jazdę na gapę po Dekalogu?
Tak bym chciał,
Spotkać Go
I przytulić się
Do Jego dłoni…
Moją modlitwę podsłuchała dewotka,
– Co też ksiądz wygaduje?!
To jest wbrew czystości obyczaju.
– Boga trzeba się bać, a nie tulić się do Niego!

- 53 -

Usłyszałeś mnie
Czułem się podle,
Klęknąłem przy konfesjonale.
Ksiądz się śpieszył,
Miał ważniejsze sprawy.
Co tam konfrater mógł nagrzeszyć?
– Pewnie pomyślał.
Zadał pokutę i trzy razy zapukał.
Wstałem – w sercu nadal było źle.
W domu chciałem zwierzyć się,
Ale jak zwykle mówili o polityce.
Nie było czasu na duchowe rozterki,
Przecież nowego agenta w Sejmie znaleźli.
I tak z ciężkim sercem
Jako spowiednik do konfesjonału poszedłem.
Bóg przysłał mi człowieka,
Który miał podobne problemy.
Pouczony przykrym doświadczeniem,
Znalazłem dla niego czas.
Tłumaczyłem najlepiej, jak umiałem.
A kiedy on odszedł, z serca mi kamień spadł.

- 54 -

Cierpliwość
Nie zniechęcaj się,
Bądź cierpliwy.
Bóg na pewno przyjdzie
I znowu zaskoczy cię swoją wizytą.
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Dla Ciebie
Panie, kochać naucz mnie –
Nie ze strachu przed piekłem,
Nie dla nagrody w niebie,
Ale z miłości do Ciebie.
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Kto widzi Chrystusa?
W czasie odprawiania Mszy świętej
Chrystusa chciał sfotografować.
Kiedy kapłan lekko Hostię uniósł,
Zdjęcie pstryknął.
Nazajutrz film wywołał.
Pojawiły się dłonie, duży brzuch i złoty zegarek.
Chrystus zniknął.
Widzą Go tylko czyste oczy!
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Uśmiechnij się
Nie jesteś sam…
I nie trzymasz świata na ramionach…
Jeśli odejdziesz,
Niewielu to zauważy.
Nadmierne poczucie obowiązku
Radość w tobie zabija.
A bez radości świat jest smutny,
I jak tu żyć…
Uśmiechnij się –
Tak ładnie uśmiechasz się.
Odpręż się,
A Bóg reszty dokona…
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Habit
Przyjacielu pomóż – jest mi źle…
Człowiek w habicie szepnął.
Tak dłużej nie mogę – życie mnie zmęczyło.
Chyba powołanie rzucę.
Synku, a gdy młody byłeś
I w nowicjacie zrywałeś kwiaty,
O czym wówczas marzyłeś,
Czego pragnąłeś?
– Z Chrystusem chciałem być,
Jego łaskę w męczeństwie życia zdobywać.
Wśród braci upokorzeń szukać,
Czystości do śmierci dochować.
– To wszystko spełniło się…
Jesteś zmęczony i upokorzony.
A świadectwo życiem dasz najlepiej,
Jeśli wytrwasz i znów włożysz habit.
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Pokusa
W nocy mnie zbudziła...
Zerwałem się na równe nogi.
Nie wiem, dlaczego tak postąpiłem.
– Ona na mnie czekała...
Delikatnie ujęła mnie za rękę.
Pełna zapachu i wdzięku zaczęła prowadzić.
Jest już późno – wyszeptałem.
Kochany, nic nie szkodzi, chodź ze mną...
Z sumieniem zacząłem się wadzić.
Ono nagle krzyknęło – uciekaj zdrajco!
Wypuściłem pokusy dłoń –
W jednej chwili zmieniła się w trupa moich marzeń.
Wróciłem do swojego pokoju,
Bóg – w kącie skulony – cicho grał na flecie.
A później spojrzał na mnie i powiedział:
– Czy z trupem marzeń byłbyś szczęśliwy?
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Świadek
On już wie, że tak jak Bóg myśli…
W złotym zeszycie zamknął Go
I jak misjonarz rozdaje kartki
„Strażnicy”, w której więzi Chrystusa…
Pełen gorączkowego zapału
Kogoś, kto odkrył tajemnicę życia,
Ludziom usilnie wmawia,
Że monologiem jest dialog…
Matkę Bożą lekceważy,
Ducha Świętego nie uznaje.
Boi się, że gdy przestanie mówić,
Spotka Matkę i Syna Boga Jahwe…
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Ziarnko gorczycy
Księdza odwiedził lekarz,
Smutek malował się na jego twarzy.
Nie wiedział, od czego rozmowę zacząć.
Po chwili pełen bólu wyrzucił z siebie:
– To jest bardzo trudne,
Słuchać pretensji ludzi do Boga.
Nosić ciężar odpowiedzialności za kruche życie,
Mieć zawsze dobre słowo dla innych.
– A kto ci kazał tłumaczyć się za Boga?
Stań się zupełnie mały – wtrącił ksiądz.
Taki jak ziarnko gorczycy,
Taki maleńki bądź w dłoni Boga.
Broń ludzkiego życia,
Nie opuść go w agonii.
Nie dawaj złotych recept,
A gdy ono zgaśnie, odważnie idź na pogrzeb…
To jest właśnie pokora
Sługi cierpiącego,
Który nikogo nie tłumaczy i nie sądzi,
Ale każdemu pomaga i wspiera.
Bądź jak ziarnko gorczycy w dłoni Boga.
Nie trać nigdy nadziei.
Bóg sprawi, że wyrośnie z niego wielkie drzewo,
W cieniu którego wielu odpocznie…
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Nie patrz na moje winy
Codziennie wzywam Imię Boga nad chlebem.
On przemienia się w Jego Ciało.
Nie rozumiem tego, ale wierzę,
Że nie tylko chleb, ale i ja mogę się zmienić.
Kiedyś śniło mi się,
Że chleb się nie przemienił…
Ludzie to odkryli i zrobili mi sąd.
– Jesteś złym księdzem, bo nie żyjesz z Nim w przyjaźni…
Rano w czasie Mszy musieli widzieć:
Drżały mi ręce, a ja cicho szeptałem:
Panie, czy jesteś mi łaskawy?
Na pewno przemienisz chleb w swoje Ciało?
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Co zrobiłeś?
Na chlebie dłonie położyłem,
Serce mocno mi biło…
Wypowiedziałem słowa,
W Jego Ciało się przemienił…
Wargami kropli wina dotknąłem –
To już była Jego Krew…
Skosztowałem chleba i wina –
Serce tak mocno mi biło…
Kiedy dotykam chleba i wina,
Serce zawsze mi mocno bije
I zadaje wciąż pytanie:
– Co zrobiłeś dla Jego Serca i Krwi?
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Spójrz na Jezusa
W kaplicy zawsze chciałem
Wyciszonym i skupionym być.
Staruszkę modlitwę spotkałem,
Która dała mi taką radę:
Skupieni i wyciszeni są
Ludzie dobrze odżywieni…
Ci, którzy wyspali się
I zbytnio nie utrudzili.
A ty, gdy chcesz modlić się,
Spójrz na Jezusa
Na krzyżu wiszącego
I pomyśl, czy mógł się skupić i wyciszyć …
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Spowiedź
Chciałem o spowiedź prosić,
Odwagi mi brakło.
O trzy kroki już byłem,
Jednak zawróciłem.
Wkoło konfesjonału kręciłem się,
Jakby to była twierdza.
Wreszcie drżący i spocony,
Na koślawym klęczniku klęknąłem.
Zapłakałem i rozpocząłem spowiedź…
Dokładny jak zegarmistrz byłem.
Przez kraty zerknąłem, gdy skończyłem.
– Tam spał zmęczony człowiek.
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Łzy Matki
W Swoim Sercu od zawsze nosiłaś mnie…
Gdy grzeszyłem – płakałaś.
Gdy próbowałem wracać do Jezusa,
Była to Twoja wielka radość…
Zawsze miałaś dla mnie słowa pociechy,
Kiedy tak bardzo bałem się…
Dodawałaś mi odwagi i szeptałaś:
– Synku wytrwaj, nigdy nie cofaj się…
A kiedy przyszedł czas…
Dotknęłaś mojego serca,
Z brudu obmyłaś w swoich łzach
I Synowi ofiarowałaś.
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Nawrócenie
Ciemno było…
Latarnik świata
Zapalił we mnie światło.
Ono poraziło oczy duszy…
Zobaczyłem to,
Czego nie było widać.
Przeraziłem się…
Latarnik cierpliwie czekał…
Czy boli cię światło? – zapytał.
Bo twój grzech bardzo mnie boli…
Sercem zrozumiałem to
I nauczyłem się płakać…
Łzy szczerego żalu
Obmyły duszę.
Latarnik przygarnął ją
I odtąd chodzimy już razem…
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Sanktuarium
Do sanktuarium przyjechała,
Spowiednika z naukowym tytułem szukała.
– Takiego nie było.
Zawiedziona Bogiem, przez miasto wracała.
W bramie prosty człowiek stał.
Wysłuchał jej pretensji – kobiecie ulżyło.
Mężczyznę spytała – jak masz na imię?
– Bóg – usłyszała odpowiedź.
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Zapal mi światło
Panie, gdzie się ukryłeś przede mną?
Byłem przecież tak pewny Ciebie.
Nie było rzeczy niemożliwych dla mnie,
A teraz zderzyłem się z samym sobą.
Żeby to był zewnętrzny wróg – zrozumiałbym to.
Pokonałbym go znów.
– Ale to jestem ja sam…
Z sobą nie potrafię walczyć…
Czy pozwolisz zdradzić siebie?
Jestem Ci wierny, lecz potrzebuję siły,
Której nie odnajduję w sobie.
Boże mój, przyjdź i nie zwlekaj…
Nadal walczę,
– Lecz co zrobić z podświadomością?
To nie jest problem dla psychiatry.
Tu potrzeba Boga, a nie tabletek…
Jesteś moim Ojcem,
– Nie mam wątpliwości.
Wciąż idę Twoim śladem,
– Ale zapal mi światło, bo robi się ciemno…
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Choćby zgasło światło
Przed świątynią zatrzymałem się.
– Dokąd idziesz? – Anioł spytał.
Do tej pory widziałem światło – teraz nie wiem.
– To znaczy stoisz w miejscu – delikatnie zauważył.
Chyba jest gorzej – odpowiedziałem;
Tam w środku zrobiło się ciemno.
– Ty nic nie rozumiesz – wtrącił Anioł –
Droga do Boga rozpoczyna się tam, gdzie jest ciemno.
Ale jak iść, kiedy nic nie widzę?
Jak kochać, kiedy miłość wyschła?
– Wytrzymaj, to minie.
Choćby światło zgasło – wytrwaj.
Kiedy przestaniesz oczyma widzieć,
Bóg nauczy cię patrzeć inaczej.
Zobaczysz dobro na gruzach zła,
Swojego wroga pokochasz.
W ciemności najmniejszy płomyk wydaje się słońcem.
W ciemności człowiek nie dba o życiowe klęski.
W ciemności okruchy dobra cieszą jak wygrana na loterii.
W ciemności w swojej duszy zauważysz Boga.
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Ślubowałem
Jest we mnie muzyka,
Słyszę wojenny werbel,
Który wzywa do walki,
O Boga w sercu człowieka.
Wiem, że mogę:
– Ulec grzechowi,
– Może zagubić się w życiu,
Ale przecież ślubowałem…
Choćby zły tryumfował,
– Muszę ponawiać atak.
Taki jest los żołnierza
– Na służbie u Boga…
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Pomóż uwierzyć
Nie rozumiesz nas,
Mówią mi ludzie.
Jesteś tylko księdzem,
Który nie ma swoich dzieci.
Wybrałeś wygodne życie.
I w imieniu Boga grozisz palcem.
Daj sobie spokój,
– Nie troszcz się o nasze zbawienie.
Panie, jeśli to prawda,
To dlaczego śmierć ich dzieci tak boli?
Pewnie jestem genetycznym błędem,
Który błąka się po szpitalu.
Stoję pod Twoim krzyżem,
– Nie rozumiejąc już nic.
Jeśli możesz, pomnóż moją wiarę,
– Proszę…
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Pielgrzymka
Postarzałam się w szkole życia,
A wypracowanie niedokończone.
Wolność to trudny dar,
Wciąż uczę się ją cenić.
Szepczę słowa modlitwy,
Lecz nie zawsze słyszę odpowiedź.
Bóg przecież mówi cicho,
A w sercu krzyk pragnień.
Znowu oglądam duchowe rany;
Wiele jest zagojonych,
Ale przydałoby się zacerować sumienie.
– Czy wystarczy mi nici życia?
Zbyt późno zrozumiałem,
Że miłości nie mierzy się długością pacierzy.
Żegnajcie przyjaciele zabawy w życie,
Wyruszam na pielgrzymkę do sumienia.
Wierzę, że spotkam Boga.
Kiedy wrócę, będę już inny.
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O Matce
„Matka” jest pierwszym słowem,
Które wypowiada dziecko.
Ona kocha, karmi, wychowuje
I słucha naszych zwierzeń.
W sercu Matki ukrył Bóg swoją miłość do ludzi,
Ona nigdy nie zawiedzie w potrzebie.
Zawsze zrozumie, przytuli…
Ona jest gotowa nieustannie pomagać…
A kiedy widzi, że zagraża mi zło,
– Modli się żarliwie do Boga,
By ocalił moją duszę.
– I cierpi, bo mnie kocha…
Czy potrafię się Jej odwdzięczyć?
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Samolub
A gdyby tak nie zmieniać niczego,
Tylko dotknąć ludzkiego serca
I ogrzać je – co o tym myślisz, Boże?
– Kto ma to uczynić, jak tak wielu jest egoistów…
Boże, nie patrz na mnie,
– Ja też jestem samolubem.
Uwielbiam samego siebie,
A tu trzeba człowieka wolnego…
Dlaczego nie pójdziesz do kogoś innego?
– Znam kilka poważnych nazwisk;
Ucieszą się z takiego Gościa,
A ja trochę odpocznę – wybacz mi.
Boże, nie myślałem, że jesteś tak konsekwentny,
Ciągle stoisz przede mną.
Chyba nie mam wyboru – ruszam w drogę,
Ale nie chcę być odpowiedzialny za nic…
Przed moją podróżą zjawił się Anioł.
Podając papier, powiedział – podpisz.
Przeczytałem krótki urzędowy tekst:
Jak zgubisz jakąś duszę – pójdziesz do piekła.
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Tylko dwa słowa
Do Ciebie piszę, Boże…
To kolejny list, który wyląduje w koszu.
Tak wiele chciałbym Ci powiedzieć o sobie,
Ale Ty przecież wszystko wiesz…
Dałeś mi życie,
Po co więc mówię Ci, co się ze mną dzieje?
Nie musisz mnie śledzić,
Bo jesteś w głębi mojego ja…
A jednak mam taką potrzebę,
By porozmawiać z Tobą, mój Ojcze.
– Byłem w kaplicy, ale tam mi nie szło,
Usiadłem w pokoju i tu nie jest mi dobrze.
Dlaczego jestem mi tak ciężko?..
Szukam słów wspaniałych,
A potrzeba mi tylko dwóch: „wybacz i kocham”;
One napełnią list treścią…
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Przemienienie
Zawsze chciałem być inny.
Moje życie było za ciasne,
Jak ubranko z młodszego brata.
Marzyłem o wolności prawdziwej.
Modliłem się i wątpiłem.
Intensywnie szukałem
I zatrzymywałem w drodze.
Bóg był blisko, ale ja nie wiedziałem o tym.
Pewnego dnia dał mi wielką radość,
– Myślałem, że On jest tylko mój.
Chciałem z Nim pozostać,
– Tam w oddali był świat brudny i zły.
Prosiłem przez łzy,
Aby pozwolił mi być z Nim.
Bóg zdecydował inaczej,
– Między ludzi masz wrócić – powiedział.
Wśród nich bądź światłem w ciemności,
Wodą w pragnieniu,
Chlebem w głodzie,
Sercem, gdy miłości braknie.
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Przewodnik
I czegóż chcesz ode mnie?
– Jak ty, jestem człowiekiem…
Nie mam telefonu do Boga.
Nie wiem, jak długo będziesz żył.
Przestań pytać mnie wzrokiem.
Ja nie znam prawdy – uwierz mi.
Nie jestem cudotwórcą,
Nie umiem uzdrawiać – a szkoda.
Kiedyś często płakałem po kryjomu,
Ale w końcu brakło tych łez.
Próbowałem też mówić wiele,
– Nie znam takiego słowa, które wróciłoby Ci życie.
Po co przychodzę? – pytasz mnie...
– Bo jest potrzebny Ci przewodnik.
Dobrze znam drogę, lecz tylko do bramy Życia.
Dalej musisz iść sam…
Tam na Ciebie już czeka Anioł,
Zaprowadzi Cię do Miasta Boga,
Gdyż jesteś zapisany w Jego Księdze.
I szczęśliwy będziesz pił wodę Życia…
Ja jeszcze tu zostanę,
Mam przecież wskazać drogę innym.
–Przyjacielu, kiedy przyjdzie mój czas,
Wyjdź mi naprzeciw, abym w nocy nie zbłądził…
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Wiesz najlepiej
Panie wiem, że chciałeś rozmawiać ze mną,
Kolejny raz wysłałeś Anioła.
Domyślam się, że mi powie,
Abym przyjął cierpienie…
Lecz jeszcze nie jestem gotów,
Chciałbym nacieszyć się życiem.
Niech Anioł pójdzie do sąsiadów,
Do tej pory udawało się im wszystko.
Jesteś sprawiedliwym Bogiem.
– Proszę, równo rozłóż ciężary.
Niech i bogaci pocierpią,
– A biednym ulżyj w ich doli…
Nie jestem mściwy
I nie cieszę się cudzym cierpieniem…
Boże, niech odejdzie ten Anioł smutku,
Ja zwyczajnie nie mam siły…
Lecz jeśli miałbym Cię obrazić,
Niech On wróci.
Przecież jesteś Ojcem,
Który wie, co czyni…
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Rozterka
Kiedy jest mi źle,
Schodzę do swojego wnętrza.
Tam choćby i zawierucha
Nie jest mi straszna…
W samym sobie
Czuję się jak w twierdzy.
Za oknami oczu
Tyle jest przykrych zdarzeń…
Niespokojni ludzie
Tłuką się do nich jak ptaki…
Chwilę odpoczywam,
Następnie rozmawiam z Bogiem.
To On mi mówi:
– Musisz wrócić do ludzi.
Wiem, jak mam postąpić,
A jednak się waham…
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Zapomniana prośba
Dawno temu prosiłem o miłość.
– Bóg zapamiętał mnie.
Po latach przyszedł w gościnę –
Nie spodziewałem się Go…
Czy spełnić prośbę młodości? – zapytał.
Zgodziłem się, aby zachować twarz.
Kiedy odszedł – do drzwi zastukało cierpienie.
Niechętnie wskazałem mu miejsce przy stole.
Czy to ty miałeś przyjść? – spytałem.
– Musisz ze mną wyruszyć do kraju Moria –
Odpowiedziało.
Jeśli twojego serca nie poddam próbie,
Nie dowiesz się, kogo kochasz…
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Zatrzymaj ostatni pociąg
Panie mój wiesz, że jestem słaby,
Proszę więc o więcej niż siedem darów.
Bądź tak dobry i powiedz mi, po co żyję?
Naucz mnie kochać,
Bo serce moje jest jak drewniany wiór.
Pozwól mi dostrzegać innych oprócz siebie.
Daj siłę nie pytać, skąd cierpienie w ludzkim życiu.
Przydałoby się parę kropel odporności
Na krytykę wszystkowiedzących.
Naucz rozmawiać z ludźmi świętymi,
Którzy ciągle się gorszą.
– Na koniec mam jeszcze niewielką prośbę:
Jestem zwrotnicowym na stacji do Twojego Nieba.
Kieruję tam utrudzonych ludzi.
Panie, czy zatrzymasz ten ostatni pociąg,
Abym mógł do niego wsiąść?
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Zwycięstwo
Czy widzisz krzyż wbity w serce ludzkości?
– Duch Miłości próbuje osłonić
Śmiertelnie zmęczonego Chrystusa.
Ojciec zamiast Syna nadstawia swoje dłonie,
Aby wbijali w nie gwoździe…
Całe niebo w trwodze zamarło,
Tylko ludzie świetnie się bawią…
Syn zmierzył się z przedwiecznym wrogiem.
W śmiertelnej trwodze umiera Nadzieja człowieka.
Zło przedwcześnie ogłasza swoje zwycięstwo.
Z bólu zadrżała ziemia.
Najbliżsi zmęczeni żałobą nie zdążyli jeszcze odpocząć,
Kiedy Ojciec i Duch wrócili po Syna.
Światło pokonało ciemność,
A zawstydzone zło uciekło…
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Nie wszystko zrozumiesz
Kiedy chciałem krzyczeć,
Że nie chcę takiego świata,
Na którym cierpią niewinni,
Bóg położył dłoń na moich ustach…
– Bądź cicho,
Nie wszystko zrozumiesz…
– Obiecuję, że ukryję cię w swoim Sercu,
Lecz nie będziesz mniej cierpiał…
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Zbędne słowa
Bogu nie są potrzebne słowa, lecz moje serce.
Nie załatwię wszystkich spraw,
Ale zawsze zdążę być sobą.
Nie muszę się obawiać piekła,
Jeśli go nie ma w moim sumieniu.
Nie powinienem pytać, jak się modlić,
Lecz jak spełnić Jego wolę.
Są ludzie, którzy na modlitwie spędzili tysiące godzin,
Lecz rozmawiali tylko ze sobą…
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Mam ci to za złe…
Usłyszałem jak mówił Bóg:
Mam ci to za złe, że powołany jesteś do służby,
A sięgnąłeś po władzę.
Krzyż precz od siebie odrzuciłeś.
Nie mam kogo posłać do ubogich i słabych.
Ty wybrałeś dobrobyt,
A kto będzie wynagradzał?
Zbudź się – nie jest jeszcze za późno…
Wychyl się z okna swojej duszy,
Rozejrzyj się dokoła.
Nie widzisz jak ludzie cierpią?
Pomóż im i przestań udawać, że płaczesz.
Czasu jest mało – śpiesz się.
Musisz uprzedzić trzy siostry:
Nędzę, cierpienie i śmierć…
– Czeka na ciebie twój brat – człowiek.
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Kłopotliwe pytanie
Bóg zadał mi kłopotliwe pytanie:
Komu właściwie służysz,
– Mnie, ludziom, czy sobie?
Nie odpowiadaj – spróbuję zrozumieć.
Boisz się samotności,
Często jesteś smutny.
Znaczysz życie śladem zazdrości,
Tak bardzo chcesz być kochany…
Na ten stan ducha znam jedno lekarstwo –
Pozwól sobie pomóc – proszę.
Do nieba nie idź w pojedynkę.
– Tam trzeba przyjść z całym tłumem…
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Pozwól uciec
Coraz więcej potrzebujących...
Szybciej mówię, mniej śpię.
Wiem, że zbliżam się do swej granicy,
Każdy ma określoną wytrzymałość…
Tak bym chciał uciec, ale nie sam…
Z tymi wszystkimi, którzy się boją.
Boże, jeśli nie możesz wyleczyć,
Pomóż nam uciec i nie mów nikomu, dokąd…
Zły duch nas nie dogoni…
Ukryj po drugiej stronie Księżyca.
Czasem odwiedzaj i pozwól zapomnieć
O tym, co dzieje się na ziemi…
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Nowa Golgota
W oknie mojego domu stoję,
Oczami wyobraźni widzę:
Idzie ogromny tłum ludzi,
Krzyżami obarczeni są wszyscy.
Idą dzieci, dorośli i starcy.
Niosą krzyże ciężkie, małe, sękate
I takie śmieszne plastikowe.
Anioł – nietoperz – pilnuje, by nikogo nie brakło…
Zobaczyłem płaczącego Boga i spytałem:
– Czy nie ma dla nich ratunku?
Owszem jest – odpowiedział Bóg.
Nadstaw swoje ramiona, a uwolnisz zmęczonego brata.
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Wszystko jest możliwe
U Boga wszystko jest możliwe:
Smutek przemienia się w radość,
Nienawiść ustępuje miejsca miłości,
Rozpacz dorośleje i staje się nadzieją.
Bóg dał mi odczuć małość,
Jednak jej nie podeptał,
Lecz napełnił Sobą.
On zachował się jak Ojciec.
Tego właśnie chcę uczyć się:
– Jak oprzeć się pokusie,
– Jak zło przemienić w dobro,
– Jak dla ludzi stać się ojcem.
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Jeruzalem
Czy w Ziemi Świętej byłeś?
– Przyjaciel zatroskany spytał.
Niestety – nie byłem –
Ze wstydem musiałem wyznać.
To poważny błąd:
– Tam był początek Historii Zbawienia.
– Każdy ksiądz tam powinien jechać.
– Bez tego nie da się porządnie żyć.
A ja myślałem, że aby zbawić się:
Trzeba zachować Dekalog,
Zawsze pomagać bliźnim,
I miłości nie zdradzić…
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Burza
Widziałem Cię Panie wyraźnie,
Uwierzyłem w Twoje słowo.
Zostawiając wszystko, poszedłem za Tobą −
Sądziłem, że dasz mi wewnętrzny pokój.
Nagle zerwał się wiatr życia,
Którego nie przewidziałem.
Przestraszyłem się i chyba już tonę.
− Ratuj! – krzyknąłem.
Zrozumiałem, że moja wiara jest krucha.
Podałeś dłoń – chwyciłem mocno.
− Ile razy wyjdziesz mi na pomoc?
Czy ta burza ma swój koniec?
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Nie potrafię kochać jak Ty
Mam Ci tyle do powiedzenia,
Ale ty wszystko wiesz.
Milczę więc,
A serce krzyczy.
Jestem wybaczonym grzechem.
Choćbym chciał zapomnieć o Tobie,
Kiedy patrzę na swoje ręce,
– Widzę, jak łamiesz chleb.
Nie potrafię kochać jak Ty,
Tyle we mnie sprzecznych uczuć.
Denerwują mnie podobni do mnie.
– Skąd zaczerpnąć sił?
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Pieczęć
Jestem podobny do innych –
Pracuję, wypoczywam i popełniam błędy.
Z tą mała różnicą, że jestem kapłanem,
A to zobowiązuje.
W cudzych sprawach staję przed Bogiem.
Zanim to uczynię, proszę Cię Panie,
– Dotknij serca rozpalonym węglem.
Niech spali we mnie grzech i wszelki egoizm.
Wszak wiesz, jak jestem słaby.
Nie mogę modlić się za nich,
Skoro pękła Twoja pieczęć na moim czole.
Daj mi nadzieję, że zaczerpnę wody
Ze studni Twego przeznaczenia,
A potem przyprowadzę do niej wszystkich,
Byś im wybaczył, Panie.
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Samotna wędrówka
Uwierzyłem Ci Panie
I poszedłem we wskazanym kierunku.
Sądziłem, że inni pójdą za mną −
Niestety, jest to samotna wędrówka.
Wciąż przychodzi ktoś,
Abym nauczył go zmagać się z cierpieniem.
Kiedy jednak musi zaryzykować swoim szczęściem,
– Mówi, że radość życia jest ważniejsza.
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Poznał swoją słabość
Każdego ranka wzywał Bożego Sądu
Nad grzechem, co ziemię rani.
Naprawiłby świat,
Gdyby nie źli ludzie.
Bóg wysłuchał jego modlitwy
I przestał być przełożonym.
Słuchając innych,
Poznał gorycz słabości.
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Poczucie winy
Byłam u wielu spowiedzi,
Ale wciąż czuję się winna.
Bardzo chcę się zmienić,
Jednak nie potrafię.
Proszę cię, pomóż mi,
Zrozum i rozgrzesz…
Czy ty wiesz,
Że ten grzech jest silniejszy ode mnie?
Czuję, jakby niebo było z ołowiu,
Bóg chyba się ukrył przede mną.
A ja kładę się spać i wstaję brudna.
Pomóż – jest mi tak źle…
Uspokój się, jestem tylko człowiekiem,
Może inaczej, ale także grzeszę.
Ciężar, który cię przygniata,
Dla człowieka jest zbyt wielki.
Spróbuj jednak zaufać.
Bóg dotknął moich dłoni przebaczeniem,
Ja dotknę twego serca,
Proszę nie rozpaczaj – On przyjdzie.
Nad konfesjonałem pochylił się Bóg,
Swoim cieniem zasłonił księdza.
Jak dziecko przytulił kobietę,
Było wiele łez szczęścia.
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Pustynia
Żyję w rodzinie, lecz tak naprawdę jestem sam.
Wokół mnie przyjaciele, ale tylko w chwilach powodzenia.
W chorobie pozostali mi tylko matka staruszka i zgarbiony ojciec.
Gdzie są ci, co krzyczeli: będziemy zawsze przy tobie!
Każdego dnia zapadam się coraz głębiej w toń mrocznych myśli.
Serce staje się przepaścią bez dna.
Ale kiedy pomyślałem, że pozostało mi tylko rozgoryczenie,
Odnalazłem wiernego przyjaciela – Ciebie, Panie.
Dziś nie potrzeba mi już zgiełku ludzkich słów.
Nie chcę słyszeć zapewnień, że Bóg jest miłosierny
Z ust tych, którzy nigdy nie cierpieli.
Może już dość deklaracji przyjaciół, którzy i tak opuszczą w
potrzebie.
Jednego jeszcze chciałbym się nauczyć.
− Panie, tylko jeden raz pozwól usłyszeć
Głos człowieka wołającego o pomoc,
I daj siłę nie opuścić go w potrzebie.
A kiedy spojrzę w jego oczy – ujrzę Ciebie, Boże.
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Miało być inaczej
Chciałem być żołnierzem,
Stałem się lekarzem.
Ludzi miałem leczyć,
Zostałem księdzem.
Braciom ulgę miałem nieść w cierpieniu,
Na wiejską parafię pojechałem.
Kiedy tę pracę pokochałem,
Do klasztoru mnie wezwano.
Z klasztoru – do szpitala dzieci.
Dalszy ciąg już znacie…
Cokolwiek zamierzyłem,
Stało się, ale zupełnie inaczej…
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Cel wędrówki
Gdy byłem chłopcem,
Chciałem stać się żołnierzem.
Na sznurku, z drewna karabin nosiłem.
W dziurawym hełmie kryłem marzenia.
– O wielkich bitwach, w których zło pokonałem,
O podbojach w imię prawdy i miłości,
O honorze, który nie zna słowa „zdradziłem”,
O śmierci dla Boga i Ojczyzny.
I z zapartym tchem słuchałem
Opowieści dziadka wiarusa – artylerzysty.
I nie rozumiałem go jak mówił:
Zabiję twego ojca, jak cię do wojska puści.
Kiedy dorosłem – zrozumiałem dziadka.
Płakałem, zakopując zardzewiały hełm z marzeniami
O wojsku, którego nigdy na świecie nie było,
I o bitwach, w których dobro zwyciężało.
Nadal jednak chciałem być żołnierzem,
Zaciągnąłem się do armii Pana.
W tym wojsku nie jestem oficerem
I często posyłają mnie na pierwszą linię.
Dziecięce marzenia chyba się spełniły.
Choć nie jestem generałem – w ręku mam oręż.
I czasem ze złem mogę przegrać,
A czasem siebie mogę zwyciężyć.
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Trudna rozmowa
Trudna ta rozmowa:
– Wytrwam przy Tobie, stracę siebie.
– Wybiorę świat, utracę Ciebie.
Kto mi pomoże?
Serce bije mocniej.
Tak chce się żyć.
Skąd się biorą te myśli?
Wstydzę się za siebie.
Ojcze, rozumiesz mnie...
To coś więcej niż pokusa.
Często muszę wierzyć za innych,
A przecież jestem słabym człowiekiem.
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Ty możesz pomóc
Słyszę słowa prośby:
– Pomóż zaufać Bogu,
– Bądź dobry jak On.
Waham się.
Dostrzegam trudności:
– Grzech,
– Wady charakteru…
Bóg ich nie zauważa.
Wciąż przysyła ludzi.
Powołują się na Niego:
– Tylko ty możesz nam pomóc.
Jestem zawstydzony.
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Czy poznałeś?
Anioł przyszedł w gościnę,
Czy przyjmiesz Jezusa? – zapytał.
Tak – odpowiedziałem.
Jednak nie wiem, kiedy przyjdzie?
Każdego ranka czekam,
Zamiast Niego odwiedzają mnie ludzie.
Oni są natrętni i domagają się swego…
Wiem, że mam prawo być zmęczony.
We śnie znów odwiedza mnie Anioł.
Czy poznałeś Go? – pyta.
– A był u mnie?
Oczywiście – wielokrotnie pukał do twych drzwi.
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Niepokój
Oddałem Bogu wszystko,
Ale chyba zatrzymałem siebie.
Pewnie On tego nie zauważy – pomyślałem−
Przecież ma tyle ważnych spraw.
Miłosierny Ojciec zesłał niepokój,
Który rani moje sumienie.
– Oddaj swoje serce,
Nie oczekując niczego w zamian.
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Nie zabierajcie mi Jezusa
Poszedłem do mądrych w wierze,
Kazali mi oddać wszystko.
Stanąłem przed nimi nagi,
– Oddaj jeszcze Jezusa – powiedzieli.
Nie chciałem oddać.
Sami wzięli siłą.
Taki był zwyczaj,
Aby nic nie zostawić dla siebie.
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Skarga
Skarżyłem się Bogu,
Że nie mieli mi prawa zabrać Jego Syna.
Kiedy bezradny szukałem Go,
On sam stanął przede mną.
Uspokój się, powiedział.
Nie można Mnie nikomu zabrać,
Jeśli człowiek sam Mnie nie zgubi.
− A i wówczas zawsze jestem w Eucharystii.
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Miasto ucieczki
Pragnę wszystko zostawić i uciec,
Ale dokąd, skoro nie mogę rozstać się z bliskimi,
O których sprawy mam dbać.
Proszę Cię Panie, wskaż mi takie miejsce,
Gdzie mógłbym czuć się bezpiecznie.
Wszak nie karałeś śmiercią przypadkowych zabójców.
– Oszczędź i mnie.
Nie odrywaj od swojego ołtarza,
Pozwól odpocząć i ukryj w Swoim Sercu.
Odzyskam w Nim siły i ruszę dalej – przyrzekam.
Nie zakłócę spokoju niewinnym,
Nie opowiem im o cierpieniu.
Ucieknę do Twojego miasta,
Ale niech straże nie będą zbyt czujne.
A kiedy się w nim znajdę,
– Zaczerpnę Miłości dla innych i powrócę.
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Przyjąłem Go do serca
Przyjąłem Go do serca.
On mnie spytał –
Dlaczego nie ruszasz w drogę?
Tylu na ciebie czeka...
Wędrując z Nim,
Odnalazłem sens istnienia.
Na nowo przeżyłem miłość
I stałem się darem dla innych.
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Czy to jest błogosławieństwem?
Z porannej mgły wynurzają się myśli
– Jak ptaki modlitwy.
Czy podołam planom Boga?
– Przecież nie mam Jego siły.
Tutaj przydałby się Cherub,
A nie jeden słaby człowiek.
Szymon z Cyreny pomógł tylko raz,
– Dlaczego wciąż mam dotykać cudzych krzyży?
Czy to jest błogosławieństwo?
A jeśli nie – to jak zdobyć Twoją miłość?
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Głód Boga
Zawsze daj jeść – kiedy cię o to proszą,
Nie wzbraniaj swego serca głodnym,
Nie przyspieszaj kroku na widok chorego żebraka,
Nie analizuj, czy jest godny twego wsparcia.
Kiedy zaspokoisz w nim głód,
On syty zapragnie Boga.
Nie wzbraniaj swego serca głodnemu.
Choćby bolało, daj czego pragnie.
On złakniony sięgnie po:
Twój czas,
Twój spokój,
Twoje duchowe doświadczenie.
A kiedy odkryje w sobie Boga,
Nie zauważy nawet,
Że byłeś dla niego pokarmem.
Mimo to – nie wzbraniaj serca głodnym.
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Na końcu mojej drogi
Bywały dni, że nie rozumiałem Boga.
Kiedy płakałem – prosił, abym innych pocieszał.
Głodny Jego chleba,
Łamałem się nim z drugim człowiekiem.
W samotności nie doczekałem się odwiedzin,
Lecz uczyłem się słuchać zwierzeń.
Powiem więcej:
Bóg nie oszczędzał mnie…
Ile razy chciałem uciec od siebie
I zapomnieć, czym jest strach przed życiem,
Na końcu tej drogi stał On – Bóg −
I trzymał za rękę człowieka potrzebującego pomocy.
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Powołanie
Bóg w niebie rozdaje powołania,
One przypominają przeźroczyste płaszcze.
Ludzie u Anioła tak długo je mierzą
Aż w niebieskim lustrze zobaczą swoje serce.
Szczęśliwi wracają na ziemię
I tutaj wszystko komplikują.
Bo chcą wzbudzać podziw
Nie swoją szatą, którą widzi tylko Bóg.
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Księga druga

W Sanktuarium dziecięcego
cierpienia
Proszę Cię, wytrwaj ze mną do końca,
Choć przeczuwasz, że niedługo umrę.
A ja będę z Ciebie dumny,
I zaproszę Cię na swój pogrzeb.

Nie zasłaniaj
O Bogu z dzieckiem rozmawiałem,
Wieczorami przychodziłem.
Wysilałem się…
Tłumaczyłem, że On jest…
Kiedy zniechęcony chciałem odejść,
Chłopiec cicho odezwał się:
– Przesuń się,
Bo mi zasłaniasz Boga.
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Wyrzuty sumienia
Każde dziecko chciałbym odwiedzić
I od strachu ochronić.
Jednak jest ich tak dużo,
Nie mam już siły i nie mogę zdążyć…
I znowu mam wyrzuty sumienia,
Że małych przyjaciół zawiodłem.
Przychodzi jednak kojąca myśl:
Ogarnij ich modlitwą – tutaj zdążysz…
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Nadstaw skrzydła
Obiecałem ci pomoc,
Dlatego niosę na ramionach modlitwy.
Twoje cierpienie jest zbyt ciężkie,
Chyba nie wytrwasz.
Aniele, mój bracie,
Nadstaw skrzydła.
Wzmocnij moją prośbę,
Nie pozwól zawieść dziecka.
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Ogród
Zapomniałam modlitw,
Nie panuję nad sobą,
Strach też nie jest mój.
Powiedz mi, czy to już czas?
– Nie wiem, ale musisz być czujna.
Zanim przyjdą po ciebie –
Jasny Pan i śliczna Pani.
Tylu już ich widziało.
Oni zawsze wędrują razem.
Gdy ich zobaczysz, nie bój się.
Zabiorą cię do Ogrodu.
Wybacz, że nie znam do niego drogi,
Choć wielu przyprowadziłem do Nich.
Oni żadnemu dziecku krzywdy nie wyrządzili.
– Uwierz mi.
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Wytrwaj
Kochany Doktorze, leczyć chorych, gdy jest nadzieja,
To niewielka sztuka…
Wbrew nadziei, do końca z nimi trwać,
To wielkie człowieczeństwo.
Doktorze, na mój widok nie przyśpieszaj kroku…
Nie okazuj moim rodzicom zdenerwowania:
„Czego ode mnie chcecie,
Przecież wasz syn umrze”.
Przyjdź do mnie po dyżurze
I usiądź przy moim łóżku.
A wówczas może Ci powiem:
„Doktorze – Pan jest inny niż wszyscy”.
Proszę Cię, wytrwaj ze mną do końca,
Choć przeczuwasz, że niedługo umrę.
A ja będę z Ciebie dumny,
I zaproszę Cię na swój pogrzeb.
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Boga podpatrywać
Jak z Bogiem dziecko rozmawia,
Chciałem podpatrzeć…
Na progu sali stanąłem
I czekałem…
Bóg tego pewnie nie chciał…
Dziecko zmieniło temat.
Zmęczone położyło się
I smacznie zasnęło…
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Nie mów mamie
Jestem ciężko chora,
Lekarz powiedział, że umrę…
Proszę cię jednak,
Nie mów o tym mamie…
Ona jest tak wrażliwa,
Młodszego brata wychowuje.
Boję się, że tego nie przeżyje,
Proszę, nie mów o tym mamie…
Jeśli mi pomożesz,
Jakoś wytrzymam.
Gdy będzie bardzo bolało,
Przyjdź do mnie.
Proszę, przyjdź…
Nie musisz być długo.
Weź mnie za rękę
I nie puszczaj, gdy będzie bardzo bolało.
A gdy będzie już po wszystkim,
Nie płacz, bądź mężczyzną.
I jeśli możesz, spełnij moje życzenie −
Na białej trumnie połóż herbacianą różę.
Powiedz też mamie,
Że o wszystkim wiedziałam…
Nie chciałam, by ją bolało,
I tak bardzo ją kochałam.
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Nie krzycz
Mamo twój syn odchodzi,
Ale z bólu nie krzycz…
Będzie mu ciężko,
Proszę nie krzycz…
Obejmij go – pocałuj −
I bądź cichutko…
A łzy niech kapią,
Prosto do serca.
Proszę cię,
Nie krzycz…
Jemu dobrze będzie,
Popatrz, już Bóg ujął go za ręce…
Mamo – bądź cichutko…
Do syna przytul się,
I tak mocno ostatni raz ukochaj,
Lecz nie rozpaczaj.
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Nie dotykaj
Ty myślisz,
Że sprawisz mi przyjemność,
Głaszcząc mnie po głowie.
– Mylisz się!
Jestem chory i wszystko mnie boli,
Skóra jest jak rozżarzony pancerz.
Dotyk, pieszczota, pocałunek,
Są jak uderzenie kowalskiego młota.
Jeśli mnie kochasz,
Nie dotykaj.
Usiądź przy mnie,
I bądź cicho.
Cisza to jest ocean,
W którym się pogrążam.
W ciszy jest Bóg,
Do którego zdążam…
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Spróbuj zrozumieć
Czy nie widzisz, że jest mi źle?
– Spróbuj mnie zrozumieć.
Nie zmuszaj mnie do uśmiechu,
Ale przytul i bądź cicho.
Obejmij i nie puszczaj,
A może głos mego serca usłyszysz,
Który ci powie,
Że kochać, to znaczy wytrwać.
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Wieczór
Kiedy rodzice już odejdą,
Wieczorem do mnie przyjdź…
Wtedy najgorzej jest,
Gdy w sali już ciemno…
Ból można zwyciężyć,
Ale samotność jest najgorsza…
Proszę, okaż mi litość,
I do mnie wieczorem przyjdź.
Kiedy oddział uśpi się,
Opowiem ci o sobie…
Jak choroba boli – opowiem –
I jak bardzo chcę żyć.
Wieczorem przyszedłem −
Świt nas zaskoczył.
Mnie znowu na kiepskie życie,
Jego na spotkanie z Bogiem…
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Prawda
Wyrzuty sumienia mam,
Że dziecku prawdy nie powiedziałem.
Ode mnie już odszedł,
A ja nie byłem z nim szczery.
Czy rozumiesz,
Że go oszukiwałem?
Tak bardzo kochałem,
I chciałem, żeby żył…
– Myślę, że dobrze zrobiłeś…
On wszystko wiedział.
Z miłości do ciebie udał,
Że nic z umierania nie rozumie…
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Nie mów mi…
Nie mów mi, że jestem chory −
Ja wiem, przecież źle się czuję.
Ty taki nowoczesny jesteś,
Chciałbyś, abym prawdę poznał.
Ale jaka to prawda jest?
– Że przestałem wolnym być,
A pacjentem stałem się...
Teraz tylko czekam, kiedy umrę.
Nie mów nic –
Lepiej nie wiedzieć.
Naukowcy inaczej twierdzą,
Dopóki sami nie zachorują.
Proszę nie mów,
Że dziewczyny nie będę miał.
A – Bóg?
– Jemu słów nie potrzeba.
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Jestem chorym dzieckiem
Święta Maryjo, jestem chorym dzieckiem
I wiem, że tak niewiele mogę Ci dać.
Kiedyś mogłam Ci ofiarować zdrowie,
Dziś jestem zależna od innych.
Dawniej tak często śmiałam się,
Dzisiaj, gdy nikt nie widzi, wiele razy płaczę.
Układałam życiowe plany,
A teraz jedynym moim marzeniem jest opuścić szpital.
Matko, która zawsze litowałaś się nad biedą,
Której nikt nie mógł wyleczyć, proszę Cię −
Pomimo tych trudności i prób zachowaj we mnie
Serce dziecka, czyste i przejrzyste jak źródło.
Uczyń moje serce pogodnym i pokornym, zwłaszcza gdy boli,
Pomóż zawierzyć wbrew nadziei,
Choćby moje marzenia nie zrealizowały się.
A tak po cichu proszę, nie zwlekaj – pomóż…
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Bóg tak nie chciał
Przez świat Anioł szedł
I gołym duszom ciała rozdawał.
Zdrowe i chore w koszyku miał,
Te słabe wstydliwie na samym dnie chował.
Kiedy już wszystkie rozdał,
Zatrzymało Go smutne dziecko,
I płacząc zapytało:
Dlaczego mi dałeś z cukrzycą ciało?
Anioł chciał coś powiedzieć,
Lecz ze wzruszenia zaczął jąkać się:
– Kochane dziecko brakło mi zdrowych,
Ale ludziom nie wierz, że Bóg tak chciał…
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Uwierz mi
Brat mój zmarł,
Rodzice zajęli się pogrzebem.
Ja chyba zwariuję,
Nie wiem, co zrobić ze sobą.
Mam wyrzuty sumienia,
Że kłóciliśmy się czasem.
Boję się samotności,
Przecież zawsze byliśmy razem.
Czy nie widzisz,
Że śmierć okradła mnie
Z dzieciństwa i rodziców?
– Jak dalej mam żyć?
Boję się Boga,
Że znów zabierze kogoś z bliskich.
Nie wiem, jak się bronić...
Jestem dzieckiem – zrozum.
Do rozmowy wtrącił się Bóg,
– Synku, daję słowo, nie zabiorę ci już nikogo.
Ja musiałem tak postąpić – przepraszam cię.
Cierpię razem z tobą – uwierz mi.
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Odwaga
Jeśli rodzicom odwagi zbraknie:
– Kto obroni życie przed brutalną ręką kata?
– Kto da dziecku przykład życia wobec wulgarnego szydercy?
– Kto nauczy kochać odpowiedzialnie?
Jeśli księdzu odwagi zbraknie:
– Kto pójdzie do potrzebujących Chrystusa?
– Kto wytrwa w czystości i zdecyduje się na ubóstwo?
– Kto odda życie za drugiego człowieka?
Czy życie wygodne uspokoi sumienie?
Nie, ono zawsze będzie krzyczeć – jesteś tchórzem!
Odwaga to siła, która zmienia egoistę w duchowego mocarza.
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Czekałem na ciebie
Czekałem na ciebie −
Mówili, że wyjechałeś.
Było mi tak smutno.
– Proszę, wysłuchaj mnie.
Mam piętnaście lat
I nie mogę chodzić.
Wiem, że nie mówią mi prawdy…
– Nie przerywaj – muszę dokończyć.
Najgorzej jest wieczorem,
Gdy wieje wiatr utraconych nadziei.
Czuję, że nie dam rady
Przetrwać nocy…
Rano jest lepiej −
Bóg ociera łzy,
Choć czyni to niezgrabnie.
Próbuję dźwigać samą siebie.
Już panuję nad sobą,
Tylko te łzy – one same kapią…
Chyba ufam Bogu – tak myślę.
Jednak skąd krzyk – dlaczego?!
Dobrze, że przyszedłeś −
Bóg cię przysłał – wiem o tym.
Nie mów nic, bo skłamiesz…
Nie zabraniaj płakać – będzie mi lżej…
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Nie płacz
Jej niespokojne spojrzenie
Chorego syna osłania,
Który nie ma już sił
Ze śmiercią walczyć.
Gdyby tylko mogła,
Swoje życie oddałaby,
Aby on mógł żyć −
I być duszą jej serca.
Jej każdy drobny ruch mówi:
–Synku kocham ciebie,
Synku nie odchodź,
Synku nie zostawiaj matki.
– Mamusiu nie płacz!
Nie mam siły
W sobie życia zatrzymać,
Nie mam siły pozostać.
– Mamusiu nie płacz!
Wiem, że umieram −
Zawsze z tobą będę.
Zawsze będziesz mnie pamiętać.
– Mamusiu nie płacz!
Już niedługo będziemy razem.
Tam nie ma śmierci i chorób −
Tam jest miłość i radość.
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Czy ksiądz mnie zrozumie?
Czy ksiądz mnie zrozumie?
– Wczoraj bluźniłem.
„Ludzie, nie ma Boga,
Nie ma Go!” – krzyczałem…
Całą noc przy synu siedziałem,
On tak cierpiał.
Nie mogłem mu pomóc,
Nie spodziewałem się…
Mówili, że będzie żył,
Miał dawcę…
Nie spodziewałem się,
– Tak szybko odszedł.
On jest moim jedynym szczęściem,
Bez niego nie warto żyć.
Nie mam siły płakać,
Jak to powiedzieć jego rodzeństwu?
– Czy ksiądz mnie wyspowiada?
Niech mi Bóg wybaczy −
Wierzę w Niego,
Ale serce mi pękło.
– Boga nie obraziłeś,
To Boga serce w Tobie pękło.
Boga miłością syna kochasz,
Kiedyś w Nim syna odnajdziesz.
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Wesoły wiersz
W konfesjonale drzemałem,
Ojciec chorego chłopca klęknął.
Przepraszam – powiedział –
Ja nie chcę się spowiadać…
Czego oczekujesz? – spytałem.
– Pamięta ksiądz? – Syn miał umrzeć.
On wyzdrowiał, to cud −
Matka Boża go uzdrowiła.
Wierzysz w to? – cicho szepnąłem.
Jak dziecko – wierzę…
Ale o jedno księdza proszę –
Niech ksiądz napisze wesoły wiersz.
Wesoły wiersz? – wielu je pisze.
Nie wiem, czy potrafię – spróbuję.
Tej nocy znowu nie spałem,
Kłębek wspomnień wypadł mi z rąk…
Wszystko co posiadam, Matce zawdzięczam.
– „To kompleks Edypa” – mówi psycholog.
A ja swoje wiem – Matka Boża jest ze mną.
– „Niemożliwe, to efekt silnych przeżyć…”
– Ania miała umrzeć – podjęto decyzję…
Jak serce stanie – nie reanimować.
Korytarzem szła Matka…
Dziś Ania robi dyplom.
– Ewa straciła dziecko i męża,
Jej życie przetrącony miało grzbiet.
Matka sama do niej przyszła…
Kobieta nową rodzinę założyła.
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– Małgosia w oknie stała.
Matka z objęć śmierci ją wyjęła.
Dziś dziewczyna jest apostołem życia.
Depresja? – to młodsza siostra szczęścia.
Czy dalej mam opowiadać,
Abyś mi uwierzył, że nie zmyślam?
Zresztą, czy to ważne, co o mnie pomyślisz?
– Chcę powiedzieć prawdę – dlaczego masz mi to za złe?
Nie wierzę autorom, którzy tylko na papierze cierpią.
Jeśli nie napiszę o chorych dzieciach – kto to uczyni?
Jeśli umiesz, sam napisz wesoły wiersz.
− Pamiętaj jednak, pisząc, nie fałszuj życia.
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Deszcz przeznaczenia
Dzieci cicho wymykają się do Boga,
Ich imiona zacierają krople tęsknoty.
Bóg rozpina nad nimi parasol nadziei,
One biegają po kałużach łez boso.
Już są beztroskie,
A tęcza wiary wskazuje im drogę.
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Zmartwychwstanie
W kaplicy szpitala dzwonią dzwonki,
W kaplicy szpitala śpiewają – Alleluja!...
– Chrystus zmartwychwstał!
Kobieta szepcze – teraz będą już zdrowe dzieci…
Jezus nie słuchał tych zwierzeń,
Przeszedł pośród tłumu
I zajrzał do szpitalnej sali,
Z której po kilku chwilach wyszedł z Sylwią pod rękę…
Dziewczynka wyglądała jak mała przeźroczysta chmurka,
– Była naprawdę szczęśliwa −
I radośnie wołała:
Uwierzcie Mu, choć umarłam – On zmartwychwstał!...
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Dziecięca eroica
Na rozstaju szpitalnych dróg
Spotkałem małe zapłakane dziecko.
Bardzo chcę, lecz nie mogę go ująć za dłonie,
Nie mogę go przeprowadzić przez domu rodzinnego próg.
– Do lepszego świata dziecięcych marzeń,
Do bezkresnych pól niewinnych zabaw,
Do słońca smacznego jak bochen chleba,
Do świeżych jak zerwane maliny wrażeń.
Wybacz mi, kochane dziecko,
Nie mam dość sił,
Aby cię objąć i ochronić.
Nie mam dość sił,
Aby od śmierci obronić.
Kochane dziecko, ty się do mnie ostatni raz uśmiechasz,
Słońce kładzie swoją ciepłą dłoń na twojej twarzy.
Ostatni raz pieści kosmyk twoich włosów,
Ostatni raz liczy twój przerywany oddech.
– To koniec?
Nie, to początek twojego Życia i mojej walki z rozpaczą.
– Kochane dziecko, wróć i pomóż
Przedwcześnie postarzałemu doktorowi.
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Kładka
Z panem Marianem kładki pilnujemy,
Przez którą do wieczności idą dzieci.
Po jej drugiej stronie stoją Anieli
I pytają – „kiedy do nas przyjdziecie?”
Właściwie już mógłbym iść,
Zamknąć brewiarz,
Pióro odłożyć,
I ze skruchą w pierś uderzyć się.
Marian na mnie spojrzał,
I niecierpliwie spytał,
A kto będzie pilnował kładki?
– Wierzysz, że zrobią to Anieli?
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Krysia
Zbliżają się święta...
Anioł upatruje nowych świętych.
Długo przygląda się Krysi,
– Uśmiechnęli się do siebie.
Ktoś uderza w żałobny bęben.
Unoszą ją na ramiona.
Koleżanki kołyszą świerkowym wieńcem,
– Boleśnie milczy tłum.
Nie chcą się zapalić mokre od łez świece,
Kościelnemu dzwonowi z bólu pęka serce.
Tylko rozerwana ziemia spokojnie czeka,
– Na skarb należący do Boga.
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Paulina
Kurczy się noc,
Nie zdążyłem jeszcze zasnąć.
W kaplicy szpitala pełgają ludzkie cienie.
Rodzice proszą o cud −
Modlitwa stapia się z cierpieniem.
W ciszy słyszę odpowiedź:
– Zamiast słowa, podaj im Jezusa.
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Kasia
Pada śnieg,
– Na jego płatkach kołyszą się święci.
Dołączyła i Kasia.
– Jak przeźroczysta lekka śnieżka.
Bóg nadstawił dłoń,
Stopiła się w jej cieple.
Ta kropla miłości
– Jest lekarstwem dla innych…
W szpitalnej sali klęczą najbliżsi,
Słabnie szept ich modlitwy.
Cisza...
– Nikt nie ma siły płakać.
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Kwiatki Dorotki
– Matko Boża, nie dam Ci kwiatków,
Bo zabrałaś mi oczy.
Wybacz mi, nie dam Ci kwiatków,
Choć tak bardzo lubiłam rysować.
– Matko, dziś w nocy przechodził Bóg,
Nauczył mnie widzieć inaczej.
Wybacz, że tak mówiłam −
Jutro poślę Ci do kaplicy kwiatki.
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Krzyś
Krzysiu, kto pójdzie do nieba?
– Mama, bo mnie kocha,
Tata, bo jest zawsze przy mnie,
Mój brat, bo jest śmieszny.
Chłopczyk zastanowił się chwilę…
Pójdzie i ksiądz!
– Dlaczego?
Punktualnie przynosi mi Jezusa.
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Spłacił dług
Józek, będziesz księdzem −
Mówiłem chłopcu.
Kiedy dorośniesz,
Zastąpisz mnie…
On uśmiechał się,
Jakby wiedział coś więcej…
Wstąpił do „szkoły”,
Którą była choroba.
Siedem lat zgłębiał tajniki cierpienia,
Uczył się nie bać śmierci.
Zbliżał się dzień najważniejszy dla niego;
Józek był gotowy oddać wszystko.
Przyszedłem do niego z Jezusem…
Nie mogłem patrzeć ani słuchać.
Józek otrzymał obiecany dar,
I spłacił długi za tych, co nie potrafią kochać.
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O Jakubie
Kiedy staniesz nad moją mogiłą,
Zatrzymaj się chwilę.
Miej odwagę posłuchać szelestu liści,
Które przypomną Ci, że jest Bóg.
On dał mi życie,
Jak ty, byłem młody
I tak bardzo chciałem kochać.
− Wydawało się, że wszystko jest możliwe.
Nagle zerwał się wicher,
Chłód poczułem choroby…
Rodzice próbowali ratować mnie,
Serce było niespokojne jak ptak.
Kolejny długi wieczór
I zbyt krótki oddech…
Ktoś ujął mnie za rękę,
Poznałem Go – to był Bóg…
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Kamil
Skulona na szpitalnym korytarzu siedziała
Matka Kamila umierającego,
Gdy w pokoju zabiegowym lekarze
Życie dziecka śmierci wyrywali…
Na księdza zapłakanymi oczyma spojrzała,
– Mój syn musi żyć – jęknęła…
On jest ciężko chory,
Ja go tak bardzo kocham – on musi żyć…
W szpitalnej sali nagle wszystko ucichło −
Ci, co ratowali chłopca,
Bezradni wobec śmierci wyszli.
– Wbiegła tam matka…
Jej szloch miał moc
Kamienie ożywić.
Kiedy spojrzała na swoje dziecko,
Widziała kochane ciałko, w którym duszy już nie było.
Później jemu wyznała,
Że nie ma odwagi modlić się…
– Czy Bóg naprawdę jest Ojcem,
Skoro nie wysłuchał moich modlitw?
–On wysłuchał –
Mężczyzna szepnął…
– I zabrał chłopca tam,
Gdzie nie ma już chorób i śmierci.
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Michał
Nigdy nie skarżył się,
Cierpliwie kochał.
Posłusznie cierpiał i powoli umierał −
Był przyjacielem Boga i ludzi.
Naprzeciw Krzyża dużego i czarnego
Ślepe oczy w Nim utkwione,
Chłopczyka, który dużo rozumie,
Wiele więcej niż dorośli.
Miłości wszystko oddał −
Dzieciństwo, które nigdy nie dorosło,
Ciało, które wyschło jak liść na słońcu,
Jasne spojrzenie, które nocą się stało.
Paluszki drobne jak zapałki
Do modlitwy splótł.
Jednak nie miał siły,
Przełknąć Eucharystii.
Maleńkiej puszki z Jezusem dotknął,
Tak jak lekarz ujmuje przegub ręki,
Gdy bada tętno.
Z namysłem sprawdził – Syn Boga żyje!
Nic nie powiedział,
Nie zmrużył ociemniałych oczu,
Łzy nie uronił,
Nie dał się przytulić.
Jak mały Syzyf,
Z wysiłkiem swój kamień życia toczył
Na Górę Przemienienia,
Gdzie od dawna czekają inne dzieci…
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– Bądź cicho!
Nie przeszkadzaj mu.
Nie widzisz?
– Jeszcze chwila i pracę zakończy.
Zmęczony, ale szczęśliwy,
Pozostawił ciało zniszczone przez nowotwór.
Jak garnitur włożył inne – nowe –
I poszedł na spotkanie z Bogiem.
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Jasman
Bóg jest jeden,
Miłość jest jedna,
Śmierć jest jedna,
Nadzieja jest jedna.
Hindusa objąłem w żałobie,
Po stracie syna katolika.
Rozpacz jest bezwyznaniowa,
I kruszy najtwardsze serca.
I jego matkę objąłem,
Skryła się w moich ramionach.
Szukała w nich syna Jasmana −
Nie potrafiłem go zatrzymać.
Chłopiec odszedł do Boga,
Który bez względu na wyznanie
Jednakowo kocha ludzi.
Żeby to zrozumieć – trzeba spotkać śmierć…
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Proszę, walcz o życie
Posłuchaj mnie – szepnął młody góral –
Zdobyłem chyba każdy szczyt w Tatrach.
Nie był mi straszny wiatr halny,
A dzisiaj nie mogę bez pomocy zrobić kroku.
Nie śmiem cię prosić, abyś pozostał,
Boję się, bo w mym sercu jest ciemno.
Ścieżka mego życia gubi się we mgle,
Tej nocy nie przetrzymam – tak boli…
– Góralu – wytrwaj!
Nie umieraj – jesteś blisko szczytu.
Nie widzisz go, ale to niedaleko −
Znów będziesz zdrowy – nie kłamię.
– Kochany chłopcze!
W górach zakwitły krokusy
I chichocą wesoło świstaki.
Musisz żyć, bo kto pomoże rodzicom?
Porozmawiam ze śmiercią,
Ona powinna zrozumieć…
To jeszcze nie czas na ciebie…
Nie opuszczę cię, lecz proszę, walcz o życie…
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Zostaw mi włosy
Ufałam Ci od najmłodszych lat,
Do Twojej świątyni chodziłam.
Moją miłością byłeś,
Tak Ci wierzyłam…
A teraz – jestem ciężko chora,
Dlaczego to mnie spotyka?
Zabrałaś mi wszystko: słońce, wiatr i wolność,
W zamian dałeś upokorzenie łóżka szpitalnego.
Boże, nie rozumiem Cię;
Chyba już wszystko wziąłeś.
Tak bardzo proszę Cię,
– Chociaż mi zostaw włosy.
Śmierci nie boję się,
Nie upokarzaj mnie bardziej.
Bądź dla mnie Ojcem – proszę –
Chociaż mi zostaw włosy…
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Niepoznana
Matka Boża bazylikę opuściła,
W przydrożnej kapliczce skryła się.
Dorośli Jej nie poznali,
Bo złote korony i niebieski płaszcz zdjęła.
Z pięknej nazwy w litanii zrezygnowała,
Tak zwyczajnie, w prostej sukience w kwiatki, krzątała się.
Zmęczonym przechodniom wodę podawała,
Zrozpaczonym ludziom ocierała łzy.
A kiedy zraniony stratą dziecka człowiek
Bogu chciał bluźnić,
Do Serca go przytuliła,
I swoimi łzami z rozpaczy obmyła.
Pewnie długo by Jej nikt nie poznał,
Ale chore dzieci przyniosły Jej z modeliny kwiatki
I wobec zdziwionych dorosłych, powiedziały:
– To z wdzięczności dla Bożej Matki.
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Ciężkie wota
W kaplicy siedzę jak Jezus przy skarbonie,
A ludzie dają Matce Bożej wota.
Na złoto i srebro patrzę,
I ich ciężaru boję się…
– Medalik od Dawida, co na białaczkę zmarł,
Obrączka mamy Kasi, co jej serce pękło,
Te srebrne listki od Wojtusia paraliżem porażonego,
A te pierścionki od kobiety, której życie nie wyszło.
Do skarbony przykleiły się też –
Z modeliny kwiatki lepione przez niewidomą Dorotkę,
Plastikowe serce dawno zmarłego Tomka,
I mój strach, że nie udźwignę tych wot, aby włożyć je do gabloty.
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Zmęczony Anioł
Pamiętam jak dziś –
Dziewczynka do szkoły wyszła.
Jechał samochód – chwila nieuwagi,
I o całe życie dorosła…
Przed salą operacyjną skuleni rodzice.
Ktoś bezmyślnie pyta – jak to się stało?
To nie ma znaczenia – odpowiada ojciec.
– Ważne, aby ona żyła…
Anioł śmierci z sali wracał,
Rozpaczą rodziców wzruszony
Cicho lekarza prosił:
– Prawdę powiedz im, jak daleko stąd będę...
Przed spojrzeniem ludzi uciekając,
Anioł na chwilę przystanął
I do mnie powiedział:
– Czy mi uwierzysz, że ja już mam tego dosyć?
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Zuchy
Maszerują zuchy,
Raz, dwa, trzy i cztery…
Paradują w płowych mundurkach
Przed Tronem Baranka.
Wśród nich swoich poznałem:
Dębowych Chwatów zabaw z hematologii,
Leśnych Ludków figli na rehabilitacji,
I tych, którzy nie włożyli już munduru.
Oni teraz dumni są,
Wartę pełnią przed Tronem Baranka.
Kto ich zmieni?
– Bądź cicho – nie słyszysz? – idą następni…
Już ich widać,
Swojego harcmistrza prowadzą.
O czymś rozmawiają,
On się uśmiecha i śmierci prawie się nie lęka.
Kochany Grzesiu ujął go za chłodne dłonie.
– Druhu Komendancie! – zawadiacko krzyknął –
Spocznij!
To naprawdę już koniec…
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Chcę chodzić
I ujrzałem umarłych, wielkich i małych,
stojących przed tronem, a otwarto księgi (Ap 20, 12).
Mam kilkanaście lat
I tak pragnę chodzić…
Kochać słońce, deszcz i śnieg.
− Tak bardzo chcę żyć!
Niech mi ksiądz powie,
– Czy to jest możliwe,
Że będę miał dziewczynę
I piękny ślub?
Mężczyzna odwrócił głowę,
By łez wzruszenia nie było widać.
Synku, będziesz deptał szczyty najpiękniejszych gór,
Będziesz chodził tam, gdzie słońce nigdy nie zachodzi…
Odtąd zawsze na biało będziesz ubrany,
Jakbyś miał najpiękniejszy ślub.
Bóg słysząc to, wzruszył się
I ujmując chłopca za ręce dodał:
– Od trudów chodź odpocząć.
Jesteś spragniony −
Dam ci się napić.
Na zawsze będziesz moim synem.
A do zmęczonego księdza powiedział:
Przy odchodzących dzieciach wytrwaj…
– Obiecuję!
Śmierć wrzucę do jeziora ognia.
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Boże, jak wytrwać?
– Bóg cicho szepnął:
Błogosławiony, kto z tymi dziećmi
Za życia z bólu umiera…
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Ja wiem
Nie bój się spowiedzi,
Wyznaj, czym Boga obraziłeś.
On to wszystko obmyje
W miłosierdzia potoku.
Nie wiem, jak ci to powiedzieć:
On jest taki dobry!
Proszę Księdza – spokojnie –
Ja wiem, że On mnie kocha.
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Nie zdążyłem
W środku nocy – wezwano mnie −
Wybacz mi dziecko, nie zdążyłem…
Zastałem skamieniałych z bólu rodziców,
I w bezładzie porzucone ciałko.
Brakowało mi słów,
Położyłem więc na jasnej główce ręce.
Ukochana miłość już stygła.
Wyszeptałem – śpij kochany – śpij...
– Wybacz mi Dziecko, nie zdążyłem.
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Daj znak
Prosiłem Boga:
Jeśli jesteś, daj mi jakiś znak…
– Przyjdzie do mnie Anioł –
Pomyślałem sobie.
Anioł nie przyszedł,
Bóg milczał…
Pojawiły się kłopoty,
Zacząłem wątpić…
Skarżyłem się do Boga:
Nie wiem, czy jesteś,
Ale pomóż mi…
– Wówczas cierpienie się wzmogło…
Kiedy chciałem zwątpić,
Spytało mnie dziecko:
– Czy Bóg jest dobry?
Jest bardzo dobry – odpowiedziałem.
– Dlaczego?
Ponieważ nie spełnia moich pragnień.
On najlepiej wie,
Co jest dla mnie dobre…
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Wyznanie dziecka
Wierzę, że istnieje Bóg,
On jest moim Ojcem,
Do Niego krzyczę w bólu,
I tulę się, gdy jest mi źle…
Wierzę w Chrystusa −
On jest Synem Ojca.
Jak Go mam nie kochać,
Skoro wykupił mnie od śmierci?
Wierzę w Ducha −
On jest Miłością.
Dzięki Niemu mogę
Kochać Boga i ludzi.
Wierzę, że Maryja −
To Matka Jezusa.
Jest i moją Matką,
– Dlatego mów o Niej zawsze dobrze…
Wierzę, że jest Niebo −
Pełne dzieci w różnym wieku.
Jest i piekło dla tych,
Co ani razu nie kochali bezinteresownie…
Kocham też Kościół Chrystusa −
Przypomina mi ogromny szpital.
Są w nim zdrowi i chorzy na duszy chrześcijanie −
Bez Niego nie odnalazłbym drogi do Boga…
Jest jeszcze Ktoś, kogo kocham więcej niż Brata −
On nigdy nie zdradził mnie i nie wyśmiał.
Wiem, że ma tak samo na imię jak ja.
– To mój Anioł Stróż.
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Zmęczony doktor
Chciałem przestać ludziom służyć;
Chyba zmęczony byłem.
Pragnąłem daleko uciec,
O wszystkim zapomnieć.
Zawsze słuchałem tylko −
Pomóż, wylecz, ochroń od biedy.
A gdzie ja w tym jestem?
Kto mi pomoże?
Gdy nad sobą płakałem,
Dziecko zobaczyłem,
Jak w lekarza bawi się,
I innym na niby pomaga.
Nagle wszystko sobie przypomniałem,
Przecież o niesieniu pomocy ludziom marzyłem.
To pragnienie w moim sercu Bóg zasadził,
Potrzeba je tylko pielęgnować i wytrwać…
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Moja litania bezsenna
Ania miała 5 lat i nerczycę – nigdy nie zapomnę
Helena raka piersi
Paweł za wcześnie odszedł
Lucjanowi pękło serce
Władek miał żyć, ale tak jakoś wyszło
Stefan nie posłuchał lekarza
Staś pochodził z gór
Władkowi nie wytrzymało serce
Arka matka wpadła w depresję
Dawid nie mógł zobaczyć śmierci
Ania była z Bochni
Agnieszkę osiem razy reanimowali
Tomek podarował mi plastikowe serce
Wojtek skonstruował petardę
Mateusz bawił się w piaskownicy
Madzia sepleniła „dzień dobry ksiądz”
Anka chciała studia skończyć
Dorotka sprzeczała się z Matką Jezusa
Grześ był moim pierwszym zuchem
Agnieszka to kochany Świadek Jehowy
Tereska myliła mnie z samolotem
Krzyś lubił mówić o Bogu
Piotrek był protestantem
Łukasz miał tak wierną matkę
Sandra ciekawie mi się przypatrywała
Kasia kąpała się w łazience z nieszczelnym piecykiem
Tomek lubił szybką jazdę samochodem
Arek był harcerzem
Franek czekał na mnie wieczorem
Do Karoliny nie zdążyłem
Agnieszce obiecywałem, że za nią umrę
Robert miał mieć nowe serce
Joli pękł tętniak
Zbyszek pogodził rodziców i odszedł
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Sylwka ojciec do Boga miał pretensje
Mateusz w milczeniu cierpiał
Agnieszka matki nie chciała zranić
Marka często spowiadałem
Rysia i Marcina bierzmował biskup
Mariolę na koniec pocałowałem w rękę
Agnieszka chciała być lekarzem
Jankowi pękły wrzody
Jasman to pół Hindus
Noworodka matka nie chciała z rąk wypuścić
Staś w dziesiątym roku życia miał sto lat
Agnieszka zdobyła stopień wędrowniczki
Tomka do Austrii zawieźli
Adaś spokojnie zasnął
Janek był ze Skawiny
Krzyś potrzebował nowe płuca…
Boże, wybacz, choć nie zasnę,
Dalej nie będę się modlił tą litanią.
Nie obawiaj się, nie zapomniałem.
To nie są wszystkie dzieci,
Które żyją w mojej pamięci.
Jeśli mogę Cię o coś prosić,
To pozwól mi się z nimi kiedyś spotkać
I przeprosić, że tak wcześnie musiały odejść…

- 169 -

- 170 -

Pomocnik Boga
Mały chłopczyk jest sparaliżowany,
Bez pomocy nie może nawet oddychać.
Jego ciało jest bezsilne,
Lecz dusza jak orzeł wciąż szybuje.
Wojtusiu, kim chciałbyś być?
– Księdzem – odpowiedział chłopczyk.
A dlaczego chcesz nim być?
– Aby ludzie nie cierpieli…
Bóg ma różnych pomocników −
Wojtuś pomaga Jezusowi
Cierpieć na Krzyżu
Za tych, którzy Go porzucili.
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Dlaczego Ciebie nie było?
Maryjo, kochana Mamusiu,
Dlaczego tak długo Ciebie nie było?
Tak bardzo baliśmy się,
Że nie przyjedziesz, że ktoś Ci przeszkodzi…
Wiesz, że dzieci boją się samotności,
Że w nocy je tak bardzo boli.
A godzina bez Ciebie
– Wydaje się im wiecznością.
Ale kiedy usłyszeliśmy Twoje kroki,
Poczuliśmy zapach Twojej sukienki.
Kiedy Twoje łagodne oczy
Spotkały się z dziecięcymi pełnymi łez…
– Wszystko stało się prostsze,
A w sercu jest tyle radości.
Choć przecież nadal jest ciężko i boli,
Choć może wielu nie zaśnie tej nocy.
To wszystko teraz jest nieważne −
Ty Pani z Jasnej Góry jesteś z nami
I już nas nigdy nie opuścisz,
W radości życia, niemocy choroby i chłodzie śmierci…
Maryjo, dzieci ukochanej Matki nie witają urzędowo,
Ale tulą się do Twojej piersi.
Wsłuchują w bicie Twojego serca,
I czują się bezpieczne.
Nie pragniemy nic więcej,
Oprócz szczęścia bycia z Tobą,
Choć przez krótką chwilę.
– A potem może znowu boleć…
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Nie prosimy o cuda,
Z wyjątkiem Twojej miłości,
Która nie opuści nas
W tym Sanktuarium dziecięcego cierpienia.
Maryjo, nie mów nic, tylko łaskawie spójrz
– Na chore dzieci,
– Na ich zbolałych rodziców,
– Na przynoszących ulgę w cierpieniu.
I uproś Syna, który jest Panem życia i śmierci,
Aby nasze serca uwolnił
Od mrocznej rozpaczy.
Obmył z brudu grzechu,
I pozostał z nami do końca naszych ziemskich dni.

- 173 -

Idealista
Przez chwilę byłem w niebie −
Tam nikt na mnie nie zwracał uwagi.
Wszyscy rozprawiali, jak to
Bóg stanie się kobiety dzieckiem.
Szczęśliwy Bóg
Powiedział mi:
– Nie bój się,
Będziesz nade mną miał przewagę…
Od tej chwili będę od ciebie zależny,
Jeśli zechcesz, nigdy nie dorosnę.
Przecież tak łatwo możesz mnie skrzywdzić,
Bezbronne dziecko możesz zabić…
Panie – jak to! – przerażony krzyknąłem –
Ja miałbym skrzywdzić niewinne dziecko?
Anioł piórem ze skrzydła ukłuł mnie, mówiąc:
– Idealisto, lepiej już wracaj na ziemię…
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Najlepsza
Wzorową uczennicą jestem,
W ważnym konkursie startuję.
Dla rodziców najlepszą muszę być,
Na anoreksję od dawna cierpię.
– Nie musisz być najlepsza – radzi ksiądz –
Wystarczy jak dobrą będziesz.
Świętemu Piotrowi też nie wszystko wyszło,
A Chrystus uczynił go opoką.
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Filozof
Amator filozof pyta:
Gdzie jest twój Bóg?
Czytałem Sartra i Nitzschego
– I nie znalazłem Go.
Poczekaj, nie śpiesz się,
Twój syn jest ciężko chory.
Bóg na pewno przyjdzie,
Nie mów nic – poczekaj – On przyjdzie.
Chyba drwisz ze mnie?
Dziecko czuje się gorzej.
Gdzie jest twój Bóg?!
– Czy On kocha cierpienie dzieci?
Chłopiec od rana umierał…
Bóg odwiedził go i na ojca spojrzał.
Miał malca zabrać, ale dał mu życie −
Filozof uwierzył – i ze szczęścia płakał…
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Nie jesteś chora
Mamusiu, pomóż mi,
Ja już siły nie mam.
Szkoły i ludzi boję się.
− Ja nie chcę najlepsza być.
Córeczko, ty z dobrej rodziny pochodzisz,
Ty musisz trzy języki obce znać,
Aerobik i dobre maniery ćwicz,
My z tatusiem cię o to prosimy.
Mamusiu, czy ty mnie kochasz? −
Ja ze strachu przed szkołą wymiotuję.
Mamusiu, ja jestem chora.
Czy ty mnie rozumiesz? – ja nie mam siły.
Córeczko, niewdzięczną nie bądź,
My z tatusiem tak ciężko pracujemy,
Pokaż, że nas kochasz i w klasie najlepsza bądź,
− Ty nie jesteś chora – uwierz w to…
Córka uwierzyła, że nie jest chora,
W niedzielę gaz odkręciła.
Tym razem Bóg wyjątek zrobił,
Naprawdę miłosierny był i chorą do Nieba przyjął.
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Głód miłości
Wychudzona dziewczyna o rozmowę poprosiła.
– Na co chorujesz? – na anoreksję – padła odpowiedź.
To znaczy celowo chudniesz.
– Chudnę, ale nie celowo, to ode mnie silniejsze jest.
Chciałaś piękniejsza być?
– Nie, ja chciałam, aby mnie rodzice kochali.
Oni kochali, ale na swój sposób.
− Ciągle ich w domu nie było…
A kiedy pojawiali się,
To kłótnie o pieniądze zaczynały się.
Po awanturze zgodnie sprawdzali,
Jakie w szkole postępy czynię.
Ja chciałam, aby mnie kochali.
− Miłość, to nie sportowy wyścig,
Nie mierzy się jej laurką ze szkoły.
– Dlaczego oni tego nie rozumieli?
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Pieniądze biednych
Z upośledzonym dzieckiem do lekarza przyszli,
Liczyli na życzliwość i pomoc.
On uznał – specjalisty potrzeba −
Specjalista do kliniki odesłał.
Po krótkim tam pobycie
Na rehabilitację pojechali.
Jak to bywa – pieniędzy brakowało,
Do najbliższej rodziny więc poszli.
Ci, dla nich życzliwi, do fundacji odesłali,
Fundacja do wielkiej firmy – firma do urzędu,
Urząd do podległego banku,
Bank nie dał – z powodu proceduralnego błędu.
– Bóg przypadkowo przechodził
I zmartwionych ludzi zapytał:
– Przyjaciele, czego szukacie? –
Pieniędzy dla chorego dziecka – padła odpowiedź.
Bóg chwilę pomyślał,
Następnie dał im taką radę −
Ja u biednych ludzi pieniądze trzymam.
− Do nich idźcie – na pewno dadzą.
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Jesteś wolna
Jestem złą matką…
Jestem winna chorobie syna.
Czegoś nie dopatrzyłam.
Jestem złą matką…
Ta myśl wraca do mnie,
Spala od wewnątrz,
Po nocach męczy,
Jestem winna chorobie syna.
– Kochana mamusiu, uspokój się,
To nie twoja wina,
Że cierpię i umieram…
Kochana mamusiu, uspokój się...
– Zmęczona kobieta usnęła,
Przyśnił się jej Bóg.
Wziął ją w ramiona,
Przytulił i od winy uwolnił…
Zbudziła ją delikatna nadzieja;
Kobieta pomyślała – szkoda – to tylko sen.
A Bóg przy jej dziecku refren nucił:
– Jesteś wolna, jesteś wolna, jesteś już wolna…
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Powiem Bogu
Kochany synku, powiedz mamie,
Jak cię w nocy bolało…
Kiedy przy tobie mnie nie było,
I tak bardzo chciałam ci pomóc…
Chłopczyk zmrużył oczy,
Chwilę zastanowił się.
I z pewnością mędrca wyszeptał
– Mojemu Bogu wszystko opowiem.
Synku, Bóg to wie,
Kochającej mamie wszystko powiedz.
Przyjaciel Boga zasnął,
Dostał kolejną dawkę morfiny.
Skulona kobieta
Przy dziecku siedziała.
Chłopczyk przez sen szeptał
– Mamusiu, Bóg to wie…
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Cud
Mojemu dziecku zdrowie poprawiło się
– To cud! – w kaplicy krzyczy matka.
Mamo – poczekajmy jeszcze – to się zdarza,
Roztropnie tłumaczy ksiądz.
– Ksiądz chyba w Boga nie wierzy,
Przecież dziecku poprawiło się!
To z pewnością cud…
– A może On inaczej myśli? – szepcze ksiądz…
Niestety, choroba wróciła,
Dziecko wkrótce umarło.
Trzeba było cudu modlitwy,
Aby nie oszalała matka.
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Kara
Bóg go kochał
I uczynił kapłanem.
On innej miłości szukał,
Z wyboru stał się ojcem.
Bóg nie opuścił go,
Nadal jest mu wierny,
Ukrył się w sercu jego dziecka,
Które cierpi i umiera.
– Czy to jest kara?
Być może, lecz nie dla kapłana,
Ale dla Bożego Syna,
Który z miłości w dziecku umiera.

- 183 -

Mamo
Twoja sukienka w kwiatki,
Twój ciepły oddech i dotyk dłoni,
Twoje kochające serce,
Na zawsze ze mną pozostaną.
Nikt już nigdy,
Tak jak Ty mnie nie przytuli…
Tak jak Ty nie pokocha
I od zła nie ochroni…
Pamiętasz Mamo
Nasze wędrówki po garnitur do Łodzi?
Moje śmieszne pytania
– Dlaczego słońce wschodzi, a trawa jest zielona?…
Nasze plany pamiętasz jeszcze?
– O wielkiej wspólnej wędrówce
Tam, gdzie ludzie są dobrzy
I nie trzeba cierpieć?
Pamiętasz trele skowronka na wiosnę,
Który bił rekordy wysokości,
Bo był pijany rosą
I śpiewał z miłości?
Pamiętasz zapach piwonii
I kwitnącą jabłoń,
Pod którą leżałem
Jako niemowlę w naszym ogrodzie?
– Mamo ja wszystko pamiętam,
I nigdy nie zapomnę.
Właśnie za to,
Tak bardzo Cię kocham.
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Gdybym nie był księdzem
Tak bardzo boję się – dziewczyna szepcze –
Pojutrze mam skomplikowaną operację.
Nie wiem, czy po niej będę jeszcze chodzić,
Nie wiem, czy przeżyję.
Wie ksiądz – ja nie mam ojca…
Teraz nie ma kto przy mnie być.
– Gdybym nie był księdzem,
Mógłbym być twoim ojcem…
Kochane dziecko, nie wszystko jest stracone,
Wezmę twój strach i przez życie poniosę.
Wezmę twoją śmierć,
I do Boga pójdę wymienić ją na życie…
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Szczęśliwy człowiek
Co to znaczy być szczęśliwym? –
Zapytało dziecko.
– Nie wiem, czy mnie zrozumiesz...
Być szczęśliwym, to mieć w sercu Boga.
To znaczy, żyć bez wyrzutów sumienia –
Szybko mnie poprawiło.
– Niezupełnie, gdyż każdy jest grzeszny…
Być szczęśliwym, to uwierzyć, że Bóg mu przebaczył.
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Ile razy można?
Boże zabrałeś mi ojca −
Rozumiem – taka jest kolej rzeczy.
Po długiej chorobie umarło mi dziecko −
Myślałam, że tego nie przeżyję.
Wierzyłam, że to już koniec,
Ale Twój smutny Anioł wrócił…
Odeszli ode mnie kolejno:
Matka, mąż i brat…
Nie rozumiem – dlaczego ja żyję?
Dziś pozostało mi tylko jedyne dziecko,
I zaczynam wątpić, że jesteś Ojcem.
Wszystkie słowa są mi bliskie, z wyjątkiem modlitwy.
Znowu jestem w szpitalu.
Czy nie słyszysz, jak krzyczę:
– Dziecko jest chore!
Boże, gdzie jesteś – co z nim zrobisz?
Boże, chyba już bluźnię,
Ale Ty straciłeś tylko jedną bliską osobę
– Syna Chrystusa.
Dlaczego mi każesz tak cierpieć?!
Anioł śmierci stanął nad kołyską
I na Boga niepewnie spojrzał – On płakał…
Po chwili powiedział:
– Ta kobieta ma rację, Ja straciłem tylko Jedynego Syna.
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Pragnienie Boga
Bóg jest mi potrzebny,
Kiedy coś mnie boli,
Albo pojawia się nieszczęście.
W chwilach powodzenia wolę o Nim zapomnieć.
Lecz tego szczęścia jest niewiele,
Więc znowu chwytam za różaniec.
Chciałbym inaczej,
Ale jestem zbyt słaby…
Ojciec słyszy niepokój mego serca,
Współczuje mi.
On nie traci nadziei,
Czekając, kiedy wydorośleję.
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Czy i ty odejdziesz?
Dzieciństwo szczęśliwe miałem,
Pośród kwiatów i słońca tańczyłem.
Dobry proboszcz pozwolił kadzidłem bawić się,
I chodziłem w za krótkiej komeżce.
Nikt mnie nie ostrzegł,
Że na świecie są źli ludzie.
Cierpienie znienacka przyszło,
Naiwnie spytałem: Panie – dlaczego?!
Bóg cierpliwie milczał,
A ja od Niego odwróciłem się.
Bóg udawał, że tego nie widzi,
W końcu spytał – czy i ty chcesz odejść?
Byłem tak rozgoryczony,
Że pewnie chciałbym odejść.
Ale do kogo miałbym pójść?
Kto dałby mi szczęście?
Pozostałem z Nim…
Nie z miłości, ale z rozsądku.
Bóg powoli zaczął leczyć egoisty serce.
W końcu zrozumiałem, że miał rację i pokochałem.
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Zwątpienie
Wiarą babci w Boga wierzyła,
Do serca przyjmowała „Boziunię”,
Która miała być jak polisa ubezpieczeniowa −
Od nieszczęśliwych wypadków i śmierci.
Bliscy chcieli jej nieba przychylić,
Ona zawsze myślała tylko o sobie.
Układała fantastyczne plany na przyszłość,
I nagle stało się – zachorowała.
Bóg odwiedził ją w cierpieniu,
I tak zwyczajnie chciał porozmawiać,
Co dziewczyna sądzi o życiu i przemijaniu.
Ona pełna buntu – głowę od Boga odwróciła.
Dobry Bóg nie zniechęcił się...
Najpierw choroba mocno zabolała,
A potem powróciła pełnia sił.
Każdy by zrozumiał – ona nie zrozumiała.
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Kradzież
Miałem niewiele lat,
Ale bardzo pragnąłem mieć Pismo Święte.
Chciałem wiedzieć, co w nim do mnie mówi Bóg.
Dziwne to były czasy – bez Biblii w sklepie.
Stary egzemplarz bez okładki
W klęczniku w kościele wypatrzyłem.
Ukradłem, ale sumienie okropnie mnie paliło −
Na drugi dzień pokornie przed proboszczem stanąłem.
Kiedy publicznie wyznałem winę,
Czułem, że w ziemię zapadam się.
Proboszcz gdzieś odszedł.
To koniec – zadzwoni po milicję – pomyślałem.
Nagle stary ksiądz jak drzewo przede mną wyrósł −
W dłoniach trzymał nowiutką Biblię.
Płacząc, tłumaczył się:
– Nie wiedziałem, że dziecko tak bardzo może Słów Boga pragnąć.
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Ile razy dziecko umiera
Wspiąłem się na wzgórze Czaszki,
Sam nie wiem, dlaczego?
Może ciekawy jestem cudzej śmierci,
A może trapią mnie wyrzuty sumienia?
Przyglądam się bezsilnie, jak krzyżują Jezusa.
Mógłbym zaprotestować – przerwać egzekucję,
Ale nie mam dość odwagi…
Jestem więc współwinny Jego śmierci.
Słyszę miarowe uderzenia młota,
Który wbija gwoździe w ciało Chrystusa.
I sam nie wiem, dlaczego ten odgłos
Tak podobny jest do bicia mojego serca?
A ono zadaje wciąż te same pytania:
– Dlaczego zdradziłeś?
– Dlaczego nie broniłeś Jezusa?
Nie wiem, co odpowiedzieć – ze wstydu umieram…
Próbuję się bronić…
Panie, mój grzech nie mógł Cię zabić.
Ja tylko trochę paktowałem ze złem.
Tak naprawdę jestem Twój – choć Cię ukrzyżowałem…
Teraz już jest po wszystkim,
Zbyt późno przepraszać – Jezus umarł.
Na moich dłoniach Jego krew,
Jak unieść ciężar winy?
Pewnie bym zwątpił jak Judasz,
Ale pod krzyżem widziałem Jego Matkę.
Ona cierpiąc, milczała
I uwierzyła, że ta śmierć da nowe życie.
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Ile razy dziecko umiera,
Zawsze widzę Ją –
Ona stoi obok rodziców
I prosi Boga, by nie zwątpili.
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Po nabożeństwie majowym
Matko Chrystusowa
Módl się za nami…
Matko chorych dzieci
Matko zrozpaczonych
Matko umierających
Matko nie mogących zasnąć
Matko będących w depresji
Matko niewidomych
Matko operowanych
Matko reanimowanych
Matko tych, którym umarł mózg
Matko porzuconych dzieci
Matko nienarodzonych dzieci
Matko uratowanych samobójców
Matko tracących wiarę
Matko anorektyczek
Ucieczko chorych na nowotwory
Ucieczko chorych na serce
Ucieczko dializowanych
Ucieczko cukrzyków
Ucieczko czekających na przeszczep
Ucieczko dzieci z porażeniem mózgowym
Ucieczko chorych psychicznie
Nadziejo w bólu, który nie mija
Nadziejo w strachu przed kalectwem
Nadziejo, gdy wszyscy zawiedli
Nadziejo w chorobie, której nikt nie wyleczy
Nadziejo zdradzonych przez przyjaciela
Nadziejo na zawsze wypisanych do domu
Nadziejo osieroconych rodziców
Uzdrowienie z chorób
Uzdrowienie z bezsensu życia
Uzdrowienie z egoizmu
Uzdrowienie z żałoby
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Uzdrowienie z materializmu
Uzdrowienie z tytułów
Uzdrowienie z braku wrażliwości na cierpienie
Wspomożenie lekarzy
Wspomożenie pielęgniarek
Wspomożenie psychologów
Wspomożenie rehabilitantów
Wspomożenie nauczycieli
Wspomożenie salowych i sprzątaczek
Wspomożenie portierów.
Módl się za nami…
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Nie rozumiem Cię
Panie, nie pojmuję Ciebie −
Urodziłeś się w ubóstwie,
Uciekałeś do Egiptu przed złym człowiekiem,
Czy to dobry rodowód dla Bożego Syna?
Kiedy pytają:
– Dlaczego chleba nie rozmnożyłeś dla wszystkich?
– Dlaczego uzdrowiłeś tylko niektórych?
– Dlaczego wybrałeś Krzyż,
Jakby dla Boga nie było innej drogi?
Co odpowiedzieć im? – nie wiem…
Niedawno prosiłem Cię −
Pamiętasz to chore dziecko?
Jego rodzicom obiecałem pomoc,
A Ty obudziłeś mnie w nocy…
Wiem, co chcesz mi powiedzieć,
Ale ja tego nie mogę zrozumieć – wybacz.
Za chwilę będę rozmawiał z matką dziecka −
Tych rozmów najbardziej boję się.
Pomóż mi – proszę…
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Oczekiwanie
I przyszedł ten dzień.
Od rana wszystko denerwowało mnie.
– Czekałem na telefon i zadzwonił −
Prosimy na oddział – początek agonii.
Była cała rodzina.
Stanąłem z Jezusem.
Mijały godziny...
Śmierć się spóźniała...
Kiedy łaskawie pochyliła się nad dziewczyną,
Matka zaklinała ją:
– Nie rób mi tego...
Więc śmierć poszła załatwiać swoje sprawy.
Wróciła pod wieczór,
Wszyscy mieli dość...
Sprawnie rozliczyła się z Życiem
I wyszła z dziewczyną.
Kiedy chciała pozostać jej siostra – rozpacz,
Jezus przypomniał mi, co mam czynić...
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Boję się tłumaczyć
Rozmawiałem z lekarzem:
Zajmij się nowym chorym – powiedział.
To beznadziejna sprawa −
Nic po nas – potrzebny jest tylko ksiądz.
Pacjentem była dziewczyna,
Miała siedemnaście lat.
– Czy będziesz mnie odwiedzał?
Proszę – nie będę czuła się sama.
Zgadzając się na pomoc,
Rozpocząłem kolejną drogę krzyżową.
Boże, wolałbym sam cierpieć,
Niż tłumaczyć jej, że ją kochasz...
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On jest wierny
Dziecko było śmiertelnie chore −
Obiecałem jego matce,
Że w nocy będę się modlił...
Byłem bardzo zmęczony – zasnąłem...
Rano zdenerwowany dzwonię na oddział.
Słyszę cichy głos pielęgniarki:
O trzeciej zmarło...
– Nie wiem, czy Bóg mi wybaczy – pomyślałem.
Wszedłem do kaplicy,
On był na swoim miejscu.
Przez całą noc czuwał w monstrancji.
Zawstydzony szeptałem – Panie, wybacz mój grzech.
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Pytanie matki
Jest trzecia rano – nie mogę spać…
Gdzieś w oddali majaczy szpital.
Wiem, że tam cierpi zbyt wielu.
– Jak mam im pomóc? – pytam kolejny raz.
Nie odpowiada mi nikt…
I to najbardziej boli,
Że nie słyszę Jego odpowiedzi,
Choć tyle napisano o tym książek.
Dlaczego córka umiera i tak cierpi?
– Rano pyta jej matka.
Przypominają mi się wszystkie regułki,
Lecz żadną nie mogę jej pomóc…
– W końcu przyparty do muru, odpowiadam jej:
Nie wiem, dlaczego cierpi,
Nie jestem Bogiem…
Tylko On to wie,
Bo jest w jej sercu…
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Boję się świąt
Panie Ty wiesz,
Że boję się świąt.
Kiedy się zbliżają,
Chciałbym uciec jak najdalej.
To oczywiste,
Że pragniesz dzielić się radością,
Ale proszę w święta nie zabieraj dzieci.
– Czy nie wystarczą ci święci?
Jeśli musisz to robić,
To nie zmuszaj do uśmiechu.
Jestem tylko człowiekiem,
Spróbuj mnie zrozumieć.
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Nie daj zwątpić
Panie mój, zapomniałeś o mnie – dlaczego?
Każda wojna ma swój koniec – lecz nie moja.
Cierpieniu miałem opierać się tylko kilka lat,
Wszystkie ataki odparłem – kiedy będzie ostatni?
Dawniej smutna Pani przychodziła sama,
Dzisiaj zaprasza wszystkich jeźdźców Apokalipsy.
Próbuję Jej coś powiedzieć – brakuje słów,
Chcę walczyć, ale czym – słowem?
Ramionami modlitwy osłaniam innych,
Ona wyrywa je z nich bezwzględnie.
Panie, jeśli bronić mam dzieci,
Włóż w moje dłonie oręż.
Przecież nie możesz nas zostawić samych.
Nauczyłeś mnie walczyć,
Daj mi broń – proszę.
I bądź wyrozumiały.
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Nie poddam się
Do kościoła nie chodziłem,
Bóg dla mnie nie istniał…
A teraz siedzę w kaplicy szpitalnej,
Nie wiem, czy niebo jest, a cierpienie tak blisko…
Nie poddam się,
Choć los chce mi zabrać dziecko.
Co ma być to będzie,
– A może istnieje Bóg?…
Zaufałem człowiekowi i zostałem sam.
Rozchodzą się nasze drogi.
Za oknem ludzkie igrzysko,
A w głowie dudni głos – pomóż dziecku.
Nie wiem, czy jesteś, Boże −
Oddam wszystko, nawet godność.
Nie zabieraj sensu mego życia,
Przemień mój strach w modlitwę.
Nie mogę obiecać, że się nawrócę −
Wiem, że jestem zbyt słaby.
Ale będę mówił, że jesteś dobrym Ojcem,
Bo w niedoli podałeś mi rękę…
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Droga Krzyżowa 2004
I. Sąd nad Jezusem
Lekarz powiedział mi,
Że mogę umrzeć.
Całą noc oskarżałem Jezusa −
To On jest winny – rano wydałem wyrok.
II. Jezus obejmuje krzyż
Początek leczenia −
Czuję się okropnie.
Mam wciąż ten sam sen –
Jezus bierze mnie na ramiona i niesie.
III. Pierwszy upadek
Nie odczuwam najmniejszej ulgi,
Zawodzą mnie nerwy.
– Znowu krzyczę na Jezusa,
Nie przyjmuję Go do swojego serca.
IV. Jezus spotyka Matkę
Odwiedziła mnie moja matka.
Wiele razy powtarzała, że mnie kocha,
Udawałem opanowanego.
− Kiedy odeszła, płakałem.
V. Pomoc Szymona z Cyreny
Prawie nikt mnie nie odwiedza,
Zawiedli moi przyjaciele,
Muszą przecież dbać o kariery,
Tylko sąsiad oddaje dla mnie krew.
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VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Po operacji bardzo cierpiałem,
Cały czas była przy mnie pielęgniarka,
Zwilżała mi usta
I cicho odmawiała różaniec.
VII. Drugi upadek Jezusa
Dowiedziałem się,
Że nie usunięto mi całego guza.
Jezus mi nie pomógł – dlaczego?
Poznałem, czym jest depresja.
VIII. Płaczące kobiety
Odwiedziły mnie pobożne ciotki,
Kazały wiele się modlić.
A ja wciąż nie wiem,
Dlaczego Jezus pozwolił, abym cierpiał?
IX. Trzeci upadek
W nocy planowałem samobójstwo.
Rano, zwierzyłem się umierającemu koledze −
Powiedział mi, że ufa Jezusowi.
Uwierzyłem mu, bo przecież nie mógł kłamać.
X. Obnażenie Jezusa
Ból nie ustawał – amputowano drugą nogę.
Jak teraz będę żył?
Czy po kawałku będzie mnie ubywać?
Jak bardzo boli bezsilność.
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XI. Przybicie do krzyża
Ponoć nie umrę,
Ale przyprowadzono mi inwalidzki wózek;
To taki współczesny krzyż.
Zwariowałbym, gdyby nie Jezus.
XII. Śmierć Jezusa
Mam dziewiętnaście lat −
Nie będę już sportowcem,
Bo trudno nim być bez nóg.
Umarły moje ambicje.
Kiedy bałem się nowego życia,
Przyśnił mi się Jezus na krzyżu.
Zadał mi pytanie:
– Czy wierzysz, że Cię kocham?
XIII. Zdjęcie z Krzyża
Zrobiono mi protezy,
Na nowo nauczono chodzić.
Powoli odzyskuję radość,
Choć nadal nic nie rozumiem.
XIV. Złożenie do grobu
Wielu moich przyjaciół umarło,
Ja wciąż żyję.
Przestałem się litować nad sobą –
Pomagam innym odzyskać wiarę w Boga.
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Twierdza
Przeliczyłem się sądząc,
Że podołam wszystkim sprawom.
Mogę zmagać się z ludźmi,
Ale nie z samym sobą.
Życie wciąż weryfikuje moje ideały,
Które przypominają zameczki z piasku.
Zostałem wyrwany z tłumu
I przymuszony do oglądania cierpienia dziecka,
Nie wiedząc, że rozpacz jest zaraźliwa
I stanowi najcięższą z pokus.
Przestałem być pewny siebie;
Zawodzą myśli, pamięć, brak wytchnienia na modlitwie.
Nerwowo wertuję modlitewniki, szukając pociechy.
Żyję z przyzwyczajenia,
Wróg jest blisko, jeszcze chwila i zwycięży.
–Zamykam się w Bogu, jak w twierdzy
I przygotowuję na kolejne niepowodzenia.
Oczekuję najgorszego – zdrady – a może już śmierci.
On jednak nie pozwala na próbę ponad moje siły.
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Głód chleba
Gdy patrzę na okruch chleba w monstrancji,
To przeglądam się w nim jak w lustrze.
Widzę wszystkie zmarszczki mojej duszy,
I jednocześnie przypomina mi się dzieciństwo.
I znowu jestem sobą,
Nie boję się zadawać głupich pytań,
W letnim deszczu biegać bez koszuli,
A wieczorem zasypiać z czystym sumieniem.
W sercu czuję ból ogromnej tęsknoty,
Aby zacząć od nowa…
Precz z układami i grzechem, co zniewala,
Mam dosyć siły, aby być wolnym.
Gdy wróciłem z kościoła,
Ogarnął mnie strach, że nie dam rady.
W głowie poczułem szum,
Byłem bliski zdrady…
Bóg posłał do mnie dziecko,
Trzymało ono w dłoni kromkę chleba.
Jesteś głodny – chcesz kawałek?
Zrozumiałem Boga – moja siła w Eucharystii…
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Honorowy Gość
Odwiedzam Cię czasem w kaplicy,
Próbuję coś powiedzieć.
Lecz nie wiem jak zacząć,
Co mam mówić – skoro jest źle…
Wiem, że jesteś wyrozumiały,
Lecz skąd zaczerpnąć siły?
Przy stole siadam z Tobą
I niechętnie sięgam po chleb…
Z oddali słyszę Twój głos:
– Jedz, bo osłabłeś,
A tyle spraw do załatwienia,
Przecież dziecko jest chore…
Ojcze, Ty wiesz,
Że nic mi się nie chce…
Jeśli uzdrowisz dziecko – wydam ucztę,
Na którą zaproszę wielu gości.
Przy stole będziesz honorowym Gościem,
Bo nie opuściłeś mnie w biedzie.
Przecież jesteś Ojcem,
Który przywrócił mu życie…
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Nie ustrzegłem jej
Przed laty straciła matkę,
Wychowywał ją ojciec.
Dzisiaj nie mógł z nią być,
W nocy przyszedł po nią Anioł.
Widziałem Go,
Prosiłem, aby odszedł.
Zgodził się, ale pod warunkiem,
Że w modlitwie będę dla niej ojcem.
Milcząco kiwnąłem głową,
Serce skurczyło się mocniej.
Panie, czy nie wymagasz zbyt wiele,
A jak nie zdołam jej ustrzec?
Dasz radę – powiedział Bóg –
Tylko nie myśl o sobie…
Módl się…
Ja będę z tobą.
Sen uśpił czujność,
Anioł wślizgnął się bezszelestnie.
Boże wybacz,
Nie ustrzegłem jej…
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Dosięgnąć księżyca
Gdy był małym chłopcem,
Przyglądał się jak wschodzi księżyc.
Ogromna kula białego światła
Była tak blisko…
Biegł na skraj lasu
I wspinał się na palce, aby ją dotknąć.
Nie mógł zrozumieć,
Dlaczego księżyc jest tak płochliwy?
Kiedyś spytał Anioła,
Co ma uczynić, aby go dogonić?
To nie chodzi o księżyc
– usłyszał odpowiedź.
Spróbuj dogonić swoje serce,
Dotknij je i ogrzej.
Poczuj się w nim dobrze,
I bądź światłem dla innych.
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Nadejdzie ten dzień
Kiedyś Dziadek mówił do mnie:
Jesteś dzieckiem,
Nie pracuj tak ciężko,
Przyjdzie na to czas.
Nadejdzie taki dzień,
Kiedy pod nogami rozstąpi ci się ziemia,
Wówczas dłońmi chwycisz tak mocno życie,
Aby nie utracić nadziei.
Nie pracuj tak ciężko,
Bo nie dogonisz swojego dzieciństwa.
Unieś głowę i popatrz, jak piękne jest niebo,
Posłuchaj śpiewu ptaków.
Upłynęło wiele lat,
Nie mylił się mój Dziadek.
Skąd ten prosty człowiek mógł wiedzieć,
Że każdego dnia będę walczył z samym sobą?
Boże, to niemożliwe, że ja cierpię,
Zawsze był ktoś obok.
Dlaczego wybrałeś właśnie mnie?
Przepraszam – po prostu brakło mi siły…
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Zanim pójdziesz na mękę
Jezusie z Niedzieli Palmowej,
Ty nie znałeś przemocy.
Na osiołku chciałeś zwyciężyć świat,
Radość śpiewających dzieci wystarczyła Ci.
Jezusie z Niedzieli Palmowej,
Dlaczego zapomniałeś, że ludzie są dorośli?
Oni Ci nie wybaczą, że mówisz prawdę.
Dorośli już dawno zdradzili miłość.
Jezusie z Niedzieli Palmowej,
Pamiętasz dzieci, którym Ciebie dałem pierwszy raz?
One myślały, żeś Mesjasz i wrócisz im zdrowie.
A Ty sam zginąłeś i ich nie ocaliłeś.
Jezusie z Niedzieli Palmowej,
Ty jesteś Bogiem, nie daj się prosić.
Zanim pójdziesz na Mękę, użyj swojej mocy,
Dzieciom nie pozwól umrzeć.
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Matko, Ty wiesz…
Matko, Ty wiesz, czym jest
Trud wychowania dziecka.
Matko, Ty znasz smak ubóstwa,
W Nazarecie ciężko musiało Ci być.
Doświadczyłaś troski o Jezusa:
O Jego bezpieczeństwo,
O zdobycie środków do życia,
O skromne, ale godne Syna Bożego wychowanie.
Człowiek powinien swoje dzieci uczyć
Nie tylko szkolnych przedmiotów,
Ale nade wszystko tego, co jest najtrudniejsze:
Jak powracać do życia i jak umierać.
Maryjo, nikt tak jak Ty nie zrozumie,
Że łatwiej byłoby góry przenosić,
Niż małemu dziecku wytłumaczyć,
Że Dobry Bóg wcale jego choroby nie chciał…
Matko naucz nas
Tak kochać chore dzieci,
By w nich zapalić ogień miłości do Boga,
Który da siłę płynącą z nadziei.
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Poślij mnie
Mam tylko jedne dłonie
I jedną głowę mam.
Mam jedno serce, co bije
I tak bardzo kochać chce…
A jeśli na coś przydam się,
To poślij mnie
– Do tych, co smutni i chorzy są,
Do tych, co nie znają słowa – kocham.
Zaprowadź tam,
Gdzie inni nie chcą chodzić.
Gdzie boją się
I ogarnia ich wstręt.
Ty dobrze wiesz,
Że tam też trzeba chodzić
I cierpliwie kochać,
Choć umysł buntuje się.
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Byłaś z nami zaledwie godzinę
Pani, byłaś z nami zaledwie godzinę.
Ale to wystarczyło,
By opowiedzieć o swoich troskach
I w Twoich ramionach odzyskać nadzieję.
Brakuje słów,
By okazać Ci wdzięczność.
Pozostań z nami w szpitalu na zawsze.
Tutaj potrzebują Cię wszyscy.
Nie pozwól zgasnąć żadnemu życiu,
Ulecz chorych, wzmocnij słabych,
Daj siły tym, co leczą.
I wciąż ucz nas kochać Jezusa.
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Ściana płaczu
Jestem jak „ściana płaczu” −
Wiele osób przy mnie siada.
Próbuję coś powiedzieć,
Lecz nikt już na słowa nie czeka.
Pozwalam im mówić o bólu.
Chciałbym i ja – ale dla mnie brakuje czasu.
Wracam na nocleg −
Tak trudno zasnąć – choć kto mi uwierzy?
Znowu ten sam sen −
Ktoś podaje mi dziecko.
Słyszę krzyk – uciekaj!
Otulam je modlitwą i biegnę…
Śmiertelnie zmęczony, zdążyłem.
Oddaję dziecko jego matce.
Siadam – chwila wytchnienia –
Lecz znowu ktoś podaje mi dziecko.
Dzisiaj przyszedł Anioł,
Szybko się modlisz – powiedział.
Śmierć nie może cię dogonić,
Uważaj jednak i ty zmęczysz się…
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Gliniana figurka
Człowiek do Dzieciątka Jezus przyszedł,
Z przyzwyczajenia klęknął.
Nie śmiał na Nie podnieść oczu,
Tak naprawdę to przestał wierzyć.
Milczał, bo nie umiał rozmawiać z figurką,
Tęsknił za dzieciństwem, kiedy przy żłobku klęczał.
Tęsknił za chwilami, kiedy mamę pytał:
„Czy mały Jezus ma w pieluszce sucho?”
Wówczas wszystko było takie inne,
Gwiazdy i zwierzęta umiały mówić.
Pod każdą choinką były prezenty,
Ludzie zapominali, co to gniew…
Kiedy spadł pierwszy śnieg, Mama oznajmiała:
„Dzisiaj do szkoły nie idziesz”.
Ojciec okrywał mnie grubym kożuchem,
I mówił – „przejedziemy się saniami”.
Babcia opowiadała bajki,
A dziadek swoje historie wojenne.
Proboszcz miał takie pierniki z miodem,
Po których każdy ból sumienia ustępował.
A dzisiaj figurka z gliny milczy.
Dlaczego czar dzieciństwa zniknął?
Panie, nie śmiem Cię prosić,
Byś na nowo w mym sercu ożył…
Nagle człowiek usłyszał,
Jak obok dziecko do matki mówi:
„Mamusiu, czy mały Jezus w pieluszce ma sucho?”
– I na nowo Bogu uwierzył…
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Dorośli
Do dziecka iść chciałem,
Słyszałem, że jest ciężko chore.
Jego zrozpaczona matka przyszła,
I o swoim życiu opowiedziała mi.
Z pokoju już wychodziłem,
Zmęczony lekarz zatrzymał mnie.
Koniecznie musiał z kimś porozmawiać,
A ja tak bardzo spieszyłem się…
Jezusa już w bursie miałem,
Jeszcze kilka kroków i z kaplicy wyjdę.
Niestety przy konfesjonale o spowiedź błagała
Kobieta, której sumienie pękło…
Boże, pomóż mi – pomyślałem,
Tam przecież umierające dziecko czeka,
Ja muszę do niego iść.
Ci wszyscy dorośli, czego ode mnie chcą?
Choć nie wypada – z Jezusem biegłem,
Przed progiem sali opanowałem się.
Niby spokojny wszedłem,
Nie widzieli – ręka lekko drżała.
Chłopiec na mnie poczekał…
Nic nie mówił, tylko spojrzał – ksiądz już jest.
Chwilę zastanowił się,
Jeszcze raz spojrzał i odszedł.
Wracając, tych dorosłych spotkałem,
Już inni byli – jacyś tacy spokojni.
To przez tego malca – pomyślałem −
On poczekał – abym ich z Bogiem pojednał.
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Gdzie jest niebo?
Spytałem mężczyznę – gdzie jest niebo?
– Bardzo chciał odpowiedzieć, lecz nie wiedział.
Zapytałem dziecko – gdzie jest niebo?
– Maluch palcem wskazał na swoje serce.
A gdzie jest piekło? – spytałem człowieka.
– Bez wahania wskazał swoje serce.
Pytanie powtórzyłem dziecku.
– Tam, gdzie kłócą się mama i tata – zapłakało.
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Wigilia
Ostatnie życzenia wypowiedziano,
Przy stole ucichły życzliwe szepty.
Ktoś cicho zanucił kolędę,
Zagubiłem się w myślach…
Wróciłem do starego domu rodzinnego,
Dłonią dotknąłem płotu, który dawno rozebrano.
Powitali mnie krewni, których już nie ma,
– A w sercu wciąż żywe wspomnienie miłości.
Panie Jezu, postarzałem się,
– A Ty nadal jesteś dzieckiem.
Ludzie nauczyli mnie bronić się,
– A Ty w pieluszkach wciąż jesteś bezbronny.
W tę cudowną, wigilijną noc
O jedno tylko proszę…
Dotknij mego serca,
I na nowo uczyń dzieckiem.
Pozwól, abym znowu zmieścił się pod stołem,
Pod choinką znalazł prezent.
Uważnie słuchał psa, czy nie mówi ludzkim głosem,
I szybko biegł złapać wschodzący księżyc.
Ja wiem, że to niemożliwe,
Ale czy modlitwa nie może być marzeniem?
A może kiedyś to wszystko mi wrócisz,
Gdy na zawsze będę Twoim dzieckiem…
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Człowiek
Chłopiec długo cierpiał,
Obok łóżka stał ksiądz.
Cicho modlił się,
Gdy bohater w ramionach lekarzy umierał.
Matka niespokojna jak ptak
Do księdza krzyknęła:
– Proś, aby umarł i nie cierpiał!
Wzruszony mężczyzna milczał…
Nieprzytomna z bólu kobieta jęknęła,
– Dlaczego jak z kamienia jesteś?!
Dlaczego nie modlisz się, aby synek ożył?…
Mężczyzna nadal ciężko milczał.
Kiedy chłopiec odszedł…
Ksiądz skargę usłyszał.
– Ty nie jesteś człowiek,
Nie ocaliłeś mego syna.
Kapłan bezsilnie usta otworzył,
I cicho do zrozpaczonej kobiety szepnął:
– Człowiek nie jest Bogiem,
Nie ma władzy nad śmiercią…
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Nie opuścić dzieci
Dawniej serce jak każdy człowiek miałem,
O chorobach i śmierci nie myślałem.
Los ludzi nie obchodził mnie,
Tak sam dla siebie chciałem szczęśliwy być.
Ty inaczej wszystko zaplanowałeś,
Wstrząsnąłeś mną i przeraziłeś.
Pokój serca odebrałeś,
Kazałeś mi bać się śmierci.
A kiedy walką wyczerpany
Sen z moich oczu odszedł,
Znowu pojawiłeś się,
I już inne serce dałeś…
Ludzi i śmierci bać się przestałem.
– To dziwne przeżycie.
Wewnętrznie umarłem,
Żeby odkryć w sobie życie…
Tylko jednego wciąż boję się,
Abyś Panie znowu nie odszedł…
Lepsza siostra śmierć
Niż bez Ciebie pustka…
Jeśli już dałeś mi serce,
Które może wytrzymać ciągłą bliskość śmierci,
Proszę Cię, daj też serce,
Które nie opuści umierających dzieci…
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Zaufaj
Boże, to niemożliwe, że ja cierpię,
O tym nie uczyli w szkole i na katechezie.
Zawsze ktoś obok chorował, lecz nie ja,
– Dlaczego mi to robisz?
Boże, nie umiem zaufać,
Ucieknę stąd jak najdalej.
Ucieknę, bo mam wszystkiego dość.
Jednego pragnę – odrobiny spokoju.
Boże, wybacz mi...
Ty wiesz, co w mym sercu się dzieje.
W chorobie tak ciężko ocalić nadzieję,
Skarga i prośba stapiają się w jedno.
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Zamień mnie w kompres
Panie, ja wiem –
Nie ma wędrówki dusz...
Ale jeśli możesz,
Po śmierci zamień mnie w zimny kompres...
I połóż na główce chorego dziecka –
Niech mu przyniosę ulgę.
– To będzie prawdziwe niebo,
I dla mnie nagroda największa.
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Księga trzecia

Dokąd zmierzasz, człowieku?
Zmęczony człowiek na kamieniu usiadł,
Nie miał już odwagi dalej żyć.
Wszystko, czego dotknął, nie udało się,
A teraz tak mało czasu pozostało…
Dokąd iść? –
Pytały jego smutne oczy.

Zaświadczenie
U bram Raju chrześcijanin stanął,
Skoroszyt z zaświadczeniami przygotował:
Metryka, bierzmowanie, akt ślubu, wiatyk,
– Wszystko się zgadza…
Dobrej był myśli,
Do spotkania z Bogiem przygotował się dobrze.
Bóg jednak na papiery nie zwracał uwagi,
Zadał tylko jedno pytanie – a kochałeś ty kogoś?
Człowiekowi z rąk kwity wypadły,
Takiego pytania się nie spodziewał.
Przecież zawsze żądano od niego papierów,
A Bóg każe mu kochać drugiego człowieka?...
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Bądź wolnym
Codziennie Bóg zaprasza mnie do stołu −
Mówi mi: bierz i jedz chleb,
Bo ustaniesz w drodze…
– Panie wiesz, że nie mogę…
Nie wszystko jest we mnie dobre,
Muszę rozstać się z grzechem, który kocham.
Powinienem wyrównać rachunki z sąsiadem,
I jeszcze te zaległe alimenty.
Synku, jeśli nie weźmiesz Chleba do ust,
To nie pokonasz zła…
Znam twoje serce i wybaczam ci.
Ty natomiast ujmij Mnie za dłoń
I spróbuj żyć wolny…
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Dokąd iść?
Zmęczony człowiek na kamieniu usiadł,
Nie miał już odwagi dalej żyć.
Wszystko, czego dotknął, nie udało się,
A teraz tak mało czasu pozostało…
Dokąd iść? –
Pytały jego smutne oczy.
Kogo kochać? –
Skoro każdą miłość zdradziłem…
Drogą żebrak przechodził,
Nad rozpaczą człowieka ulitował się.
Skoro naprawdę nic nie masz,
To chodź ze mną – powiedział.
Dokąd – spytał człowiek?
Do pewnego Króla – szepnął żebrak,
Który nic nie chce oprócz serca,
A to jeszcze w sobie masz…
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Przebaczenie
Zraniony do bólu
Chciałem zemścić się.
Już plan miałem gotowy
Bez litości uderzyć.
Kiedy cios wymierzyłem,
Mój wróg się odwrócił.
Twarz Jezusa w cierniowej koronie zobaczyłem,
Na kolana upadłem i wybaczyłem…
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Nie potępiaj
Kiedy chcesz ukamienować cudzołóstwo,
Pomyśl, że bardzo pragnąłeś je popełnić.
Kiedy na stosie swojego serca palisz niewierzących,
To przeważnie dlatego, że sam często wątpisz.
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Najtrudniej
Najtrudniej jest stać w szeregu,
Z uśmiechem czynić zwykłe rzeczy.
Nie chcieć zaszczytów i orderów,
W decydującej chwili wyrzec się awansu.
Najtrudniej jest o sobie zapomnieć,
Nie zaglądać do kufla goryczy.
Nie zazdrościć, gdy innym się powodzi
I zwyczajnie po cichu służyć.
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Pewien projekt
Panie, Ty wiesz, że jestem człowiekiem zaradnym,
Który buja się w hamaku własnych marzeń.
Wciąż snuję fantastyczne plany,
W których jestem tylko ja i Ty.
Mam nawet nową koncepcję Nieba,
Myślę, że zainteresuje Cię.
Otóż w Twoim Królestwie
Każdy będzie miał pokoik, lecz tylko dla siebie.
Nie spotkam tam tych,
Których nie lubię…
Będę Cię zapraszał
Wówczas, kiedy przyjdzie mi na to ochota.
Panie, jak Ci się podoba projekt?
On już jest realizowany – odpowiedział Bóg.
Z podobną sprawą przed laty
Przyszedł do mnie Anioł upadły…
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Daremna praca
Całe życie modlił się,
I z zapałem bliźnich nawracał.
W chwili śmierci Bóg mu powiedział –
Przyjacielu na wejście do nieba, to za mało…
Jak to za mało?!
– Na śmiertelnym łożu człowiek krzyknął.
To proste, odpowiedział Bóg:
Nie ludzi, ale siebie trzeba było zmieniać.
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Dogonić siebie
Na drodze życia widać
Wyciśnięte ślady błędów.
W karczmie złudzeń oddałem w zastaw
Słoneczną młodość i tych, co kochałem.
Czy dogonię utracony czas?
Nie napełnię już przeszłości Bogiem.
Pozostaje chwila obecna,
W którą nie potrafię się wcisnąć.
Jutro jest niepewne,
Muszę się na kimś oprzeć.
Kto mi poda rękę?
– Ja, powiedział Anioł.
Kiedy spałeś umęczony sobą,
Usilnie prosiłem Boga,
Aby dał mi nieograniczony kredyt
Dla spłacenia twoich błędów.
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Modlitwa celnika
Kiedy zrozumiem,
Że w moim sercu ukryty jest Bóg?
Wówczas gdy poczuję się dobrze w samym sobie
I nie będę deptał innych…
Boże jesteś przy mnie
I sprawiasz, że widzę swój grzech.
Popełniłem go, lecz nie należy już do mnie −
Razem z nim, oddałem Tobie i siebie.
Pokazałem ranę swego serca
I czuję się niepewnie…
Czy okryjesz bezwstyd mego grzechu
Płaszczem swego miłosierdzia?
Zmarnowałem tyle dobrych chwil,
Zawiodłem tych, których kochałem.
Nie oczekuję od ludzi współczucia,
Lecz spraw, bym znowu umiał kochać.
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Trudna ta nauka
Jeśli chcesz nauczyć się kochać,
Wstań wcześniej – pomódl się.
Najpierw załatw cudze sprawy,
Zatelefonuj do wroga…
Jeśli chcesz nauczyć się kochać,
Musisz mieć czas dla nudziarzy,
I wszystko zrobić za tak zwanych przyjaciół.
Licz się z tym, że nie będzie letniego urlopu.
Jeśli chcesz nauczyć się kochać,
Nie wchodź w żadne ludzkie układy;
Ta droga zawsze prowadzi pod górę.
Usłana jest intruzami i tymi,
Którzy potrzebują twej pomocy.
Jeśli chcesz nauczyć się kochać,
Daj się podeptać
Tym, którzy wiedzą lepiej od ciebie.
Nie walcz z nimi, ale biegnij za głosem sumienia.
Pamiętaj, na końcu tej drogi jest Bóg.
Otoczony jest On biedakami
I tymi, którzy nie mieli czasu dla siebie.
Oni wciąż rozważają,
Jakby pomóc ludziom na ziemi…
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Stary doktor
Całe życie dzieci leczył,
Zniszczył swój wzrok i serce.
Wielu spośród chorych uratował,
Licznych śmierci musiał oddać.
Jak średniowieczny rycerz,
Dbał o honorowy kodeks.
Rozrywał ludzkie układy,
I tracił tak zwanych przyjaciół.
Na starość sam pozostał,
Przez uczniów opuszczony.
Dziwnie był pogodny
I powtarzał: tylko dobro się liczy.
Bóg się uśmiechnął
I doktora przygarnął do piersi.
Z jego oczu łzy otarł,
I w niebieskiej piaskownicy z dziećmi posadził.
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Nigdy nie jest zbyt późno
Kobieta życiem zmęczona
Do świątyni weszła na chwilę.
Szukała ciszy i niczego więcej −
Od dawna nie liczyła na żadną pociechę.
Do siebie mówiła,
Gdyż Bóg był tak daleko…
– Jestem jak wyschnięte drzewo,
Nie ma we mnie żadnego dobra.
Rodzice kochali mnie – zapomniałam o nich,
O urodę dbałam – ona przeminęła.
Miłości pragnęłam – porzuciłam każdą,
Bóg dał mi dziecko – wzgardziłam nim.
Dzisiaj jestem sama i źle mi z tym,
Dla nikogo nie byłam szczęściem.
Tak bardzo bym chciała zacząć od nowa,
– Kto mi jednak da tę szansę?
Kobieta zasnęła zmęczona sobą.
Uśmiechnięty Bóg przyszedł w śnie,
Pochylił się nad nią i pocałował w czoło.
– Jeszcze nigdy nie była tak szczęśliwa.
Kiedy się zbudziła, nie było w kościele nikogo;
Ona wiedziała, co ma robić.
Nie stała się młodsza,
Ale w sercu nie było już tego ciężaru.
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Pozornie świętych boję się
Ludzi pozornie świętych boję się.
Oni ciągle mówią, że modlą się, ale mi nie pomogą.
Niestety, wolę grzesznych z poczuciem winy –
Na nich w biedzie mogę liczyć.
Spojrzenia świętoszków męczą mnie −
W nich tak mało jest miłosierdzia.
A przecież wystarczy, że mnie sumienie boli.
− Nie pragnę ich sądu, ale przebaczenia.
Bóg kiedyś przyśnił mi się,
Z uśmiechem spytał:
Dlaczego nie chcesz świętym być?
– Panie, chciałbym – lecz jak nim zostać?
To da załatwić się – odpowiedział Bóg −
Pamiętaj – zawsze czyń dobro i o sobie zapomnij.
Nie mów, że modlisz się, ale ze mną jak z Ojcem rozmawiaj.
A zanim kogoś potępisz – zapytaj mojego Syna, co o tym sądzi.
Panie, jeśli nikogo w życiu nie potępię,
Czy to wystarczy, aby świętym być?
– Spróbuj tak żyć,
Zobaczysz, że to jest możliwe – choć trudne…
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Błogosławieni
Błogosławieni, którzy zostali pozbawieni dobrego imienia.
Błogosławieni, którzy oczy wypłakali
Nad śmiercią bliskich.
Błogosławieni wygnani z rodzinnego domu.
Błogosławieni skrzywdzeni przez tych,
Którzy powinni ich chronić.
Błogosławieni, którzy zaharowali się na śmierć
Dla drugiego człowieka.
Błogosławieni, którym nikt nie zdołał wyrwać
Z serca Boga.
Błogosławieni, którzy odważnie stanęli
W obronie pokrzywdzonych.
Błogosławieni, których podeptano,
Aby mieć święty spokój.
Błogosławieni, których dobrych czynów
Nie przypomina się…
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Zamknięte drzwi
Przed Bogiem zamknąłem drzwi do serca,
Przestałem Go oczekiwać.
Zresztą nikogo nie chciałem przyjąć,
Było mi dobrze z samym sobą.
Boga nie ma! – krzyknąłem.
A może jest? – przestraszyłem się.
Na pewno już nie przyjdzie – pomyślałem.
Tak jest dobrze – niczego nie będę zmieniał.
Ktoś mimo zamkniętych drzwi wszedł.
Nie widzę Go, lecz On jest w moim sercu.
Niepokoi mnie – choć nie mówi nic.
Zrozumiałem – coś muszę w życiu zmienić.
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To ja mam pomóc
Wszyscy mi mówili:
Módl się i Dekalog zachowuj.
Do kościoła chodź
I na tacę parę groszy rzuć…
Bóg spojrzy na ciebie łaskawie
I od nieszczęść uchroni…
U ludzi zdobędziesz szacunek,
A żona i dzieci będą cię kochać…
Obietnice się nie spełniły −
Żona mnie porzuciła,
Z córką mam kłopoty,
Ludzie ubliżają mi wciąż…
Kiedy o Bogu chciałem zapomnieć,
Przyszła taka myśl:
To ja muszę Mu pomóc
Bo On w moim sercu cierpi…
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Pokusa niewiary
Tak bym chciał wiedzieć,
– Czy naprawdę jest Niebo?
A kto mi odpowie na pytanie:
– Dlaczego cierpię, skoro Bóg jest Ojcem?
Mówią mi, że będę żył wiecznie −
Trudno mi w to uwierzyć,
Gdy widzę swoje zmarszczki w lustrze
I liczę znajomych, co już odeszli.
Kiedy niewiarą zarażałem innych,
Przyśnił mi się człowiek na Krzyżu.
Przed śmiercią zapytał mnie z trudem:
– Czy Moja męka jest niczym dla ciebie?

- 246 -

Oczyszczenie
Stałem się bezbożnym katolikiem,
Stoję po pas w rzece swoich grzechów.
Czy znajdzie się ktoś, kto ocuci moją duszę?
Jezu – tak bardzo Cię potrzebuję – gdzie jesteś?
Z głębi serca usłyszałem szept −
Mów ciszej, bo Mnie zagłuszasz,
A sumienie potrzebuje ciszy.
– Czy będziesz Mnie słuchał?
Panie, oczyść mnie z brudu,
Stwórz na nowo serce,
Przecież jestem Twój.
– Chrzest uczynił mnie Boga dzieckiem.
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Bolesna przemiana
Panie, czy i ja mogę być świętym?
Czy uwierzysz w moje dobre intencje?
– Przecież wiesz, jakie jest moje życie…
Modlę się, kiedy czegoś potrzebuję,
Kłamię ze strachu lub próżności,
Nie gardzę alkoholem,
Znam wiele kobiet,
Czasem coś ukradnę,
Bywa, że jestem podły,
– To chyba wszystko…
Proszę, nie pytaj, czy jest jeszcze coś więcej…
– O tym wszystkim wiem – powiedział Jezus.
Świętym możesz jeszcze być, ale zaczynaj natychmiast,
Nie czekaj na jutro…
– I pamiętaj, to będzie bardzo bolało…
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Szukając szczęścia
Człowiek szukał szczęścia,
Bóg mu podsyłał różne rozwiązania.
Człowiek cieszył się krótką chwilę,
Wciąż to nie było to, czego szukał.
Miał już sporą kolekcję spraw,
Które rozpoczął i nie skończył.
Najlepiej czuł się wśród nieudaczników,
Razem snuli fantastyczne plany na przyszłość.
Kiedy był sam, zazdrośnie zerkał na tych,
Którym twarz zdobił uśmiech.
Niecierpliwie pytał Boga,
– Kiedy będę szczęśliwy?…
W nocy przyśnił mu się Bóg,
I pokazał mu nową drogę.
Drzwiczki do niej znajdowały się na jego piersi,
Zaciekawiony wszedł przez nie.
Podróż była jak nie z tego świata,
Szedł on ciemną doliną, która była surowa
I usłana szkieletami jego marzeń.
Na wzgórzach stali ludzie i ciskali w niego kamienie.
Z każdym krokiem mnożyły się trudności,
Walczył wciąż z nowymi potworami.
W końcu znalazł się na polanie,
Stała tam mała chatka.
Wszedł do niej śmiertelnie zmęczony.
Kiedy przyzwyczaił oczy do półmroku,
Zobaczył, że przy kominku siedzi uśmiechnięty Bóg.
– Synku, tak długo czekałem na Ciebie.
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Człowiek zaskoczony nową sytuacją zapytał:
– To ja jestem w samym sobie?
– Oczywiście, to jest głębia twego ducha.
Tutaj powinieneś być szczęśliwy.
A ta ciemna dolina, źli ludzie, potwory, szkielety?
Ich tak naprawdę nie ma – odpowiada Bóg.
To tylko twój strach powołał je do życia.
Zbudź się i bądź szczęśliwy…
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Bóg przypomni
Kiedy poproszę Boga o przebaczenie,
Zajrzy On w moją duszę
I dowie się, czy byłem miłosierny…
Wówczas przypomni mi,
Ile razy byłem sługą innych,
– A kiedy myślałem o sobie…
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Nauka miłości
Nie umiem kochać,
– Wyznał człowiek.
Tyle prób podejmowałem,
Każda z nich powiększała mój egoizm.
Szukając drugiego człowieka,
Wciąż wracałem do siebie.
Miłością nazywałem wszystko,
Co przynosiło mi korzyść i zadowolenie.
Dzisiaj przestałem wierzyć,
Że można kochać bezinteresownie…
W moim życiu przecież wszystko miało cenę.
– Kto chciałby uzdrowić moje serce?
Bóg ulitował się nad narcyzem,
Nie przysłał mu nowej kobiety.
Umierał jego brat – ojciec trójki dzieci,
Egoista oddał mu jedną nerkę i nauczył się kochać…
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Droga człowieka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Diagnoza – nowotwór
Początek leczenia
Załamanie nerwowe
Odwiedziny zrozpaczonej matki
Sąsiad oddaje dla mnie krew
Po operacji pielęgniarka zwilża mi usta
Nie usunięto mi całego guza – depresja
Odwiedziny płaczących ciotek
Myśli samobójcze
Amputowano mi nogę
Dziś pokazano mi inwalidzki wózek
Śmierć moich marzeń
Jestem inwalidą
Wciąż żyję – do grobu złożyłem litość nad sobą
Chcę pomagać innym…
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Tajemnica bólu
Człowiek rodzi się w bólu,
Człowieka boli miłość,
Człowieka boli zdrada,
Człowiek w łzach odnajduje Boga,
Człowiek najczęściej umiera w bólu.
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Samarytanka
Panie, powiedziałeś „o gdybyś znała dar Boży”.
– Myślałam, że znam smak miłości,
Jednak ona stała się goryczą,
Gdy skosztowałam Twojej „żywej wody”.
Ty mój grzech wybaczyłeś
I zakryłeś bezwstyd ciała.
Nie potępiłeś mnie,
Lecz swoją miłością napoiłeś.
W bólu wstydu zrozumiałam,
Że kochać, to ludzi przyprowadzić do Ciebie.
Od dziś szukam tych, co są smutni,
Abyś ogrzał ich serca i napełnił nadzieją.
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Sen
Gdy byłem chłopcem,
Miałem dziwny sen.
Piorun przeszył mnie na wylot,
I stałem się innym człowiekiem.
Następnie starzec podał mi olbrzymią księgę.
Miałem jej strzec i o niej mówić głośno.
Wypadki potoczyły się szybko −
Stałem się innym człowiekiem z dużą Biblią.
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Kiedy pyta ktoś
Kiedy pyta ktoś,
Co to jest powołanie? – odpowiadam:
Do siebie zaproś Maryję z Jezusem,
A zrozumiesz z pewnością.
Poczujesz strach i odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i życie Boga Rodziny.
Pojmiesz ubóstwo swego ducha
I wielkość Bożej łaski.
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Ludzie krzyże
Panie, czy nie widzisz,
Moje dziecko cierpi…
Za jakie grzechy
I dlaczego nie cierpią inni?
Dlaczego nie cierpią
– Złodzieje,
– Prostytutki,
– Politycy,
– Oszuści?
– Na świecie są dwie kategorie ludzi:
Ludzie, którzy są krzyżowani −
I ludzie krzyże, którzy innym zadają cierpienie.
– Dokonanie wyboru zależy od człowieka.
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Nowe serce
Kiedyś zatrzymało mi się serce,
Pomyślałem – to koniec…
Jednak nim na sąd pójdę,
Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia.
Muszę przynajmniej jeden raz:
– Coś dobrego uczynić,
– Nauczyć się kochać,
– Tym, co mnie skrzywdzili, wybaczyć.
Słyszałem w oddali krzyczących ludzi,
Serce się zastanawiało,
Czy intencje są szczere.
– Wreszcie z nową i ogromną siłą ruszyło.
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Żywa woda
W dzieciństwie Matka szeptała mu bajkę:
Za górami, lasami, za siedmioma rzekami,
Źródło żywej wody nieustannie pulsuje.
Kto jej skosztuje, nie umrze…
Synku, gdy dorośniesz nie zapomnij,
Co opowiadała ci Matka.
Jeśli spotkasz gasnące życie,
Niezwłocznie ruszaj w drogę.
– Dorosłość szybko dogonił.
Ujrzał Anioła zbierającego kwiaty – ludzi.
Jednak nie był gotowy do drogi –
I nie miał kto przynieść żywej wody.
Pozwolił sobie wmówić,
Że jej źródło jest na uniwersytecie.
Był zdolny i brał po dwa szczeble kariery,
Ale wciąż nikomu nie pomógł.
Pewnej nocy przyszła do niego kobieta,
W ramionach trzymała gasnące życie.
Uniwersytecka wiedza nie wystarczyła,
Zrozumiał, że na niego przyszedł czas.
I wyruszył po żywą wodę.
Po licznych trudnościach
Udało mu się odnaleźć źródło.
Kiedy się nad nim pochylił,
Zobaczył szczęśliwą twarz człowieka.
– To był on sam.
I zrozumiał, że żywą wodą
Jest miłość, która go tu przyprowadziła.
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Gdy wrócił, był już inny.
Matka miała rację…
Zawsze, kiedy komuś było źle,
Czerpał ze swojego serca – żywej wody.
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Opłatek
Przy stole wigilijnym stanąłem,
Dotknąłem opłatka – serce żywiej zabiło.
Pamięć – siostrę gniew – uśpiła,
Obudziła się cherlawa miłość.
Opłatek łamiąc czułem,
Jakbym swoje życie dzielił na wiele części.
Dając chleb – jednak nic nie traciłem,
Gdyż ciągle mi go od innych przybywało.
Moja wyniszczona miłość
Wciąż w sercu rosła.
Rany zadane mi – były widoczne,
Ale już nie bolały…
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Bądź wiernym
Do mnicha kandydat na księdza przyszedł,
Dziwnie smutny był.
W końcu zapytał:
– Czy ja powołanie mam?
Zakonnik żartobliwie odpowiedział:
– A czy to takie ważne?
Myślę, że Bóg do Nieba cię wpuści,
Jeśli bez powołania będziesz Mu wiernie służył.
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Lekarz i przyjaciel
Lekarz przyjaciela ratował −
Niestety, mimo nadludzkiego wysiłku, człowiek zmarł.
Doktor nie mógł sobie tego darować,
Przytłoczony ciężarem winy radość życia stracił.
Pewnego razu nad ranem
Po nie przespanej nocy zdrzemnął się.
Przyśnił mu się zmarły −
Był taki piękny i szczęśliwy.
Lekarzowi ze wzruszenia mowę odebrało.
Kiedy ochłonął, zaczął zmarłego przepraszać,
Że go nie umiał uratować…
Przyjaciel był zdziwiony – jak to możliwe?
Kiedy doktor nadal prosił o przebaczenie,
Ten przytulił go do piersi i powiedział −
Nawet nie wiesz, jak jestem szczęśliwy – niech ci Bóg błogosławi…
Wówczas nie było żadnej twojej winy.
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Ateista w niebie?
Do raju przed Boży Tron komunista wszedł.
Bóg porozumiewawczo Anioła spytał – o co chodzi?
Boże – wyjąkał zalękniony Cherub –
Ten ateista tysiące ludzi nawrócił.
Kiedy ze ścian krzyże zdejmował,
W narodzie niechcący w Ciebie wiarę umocnił.
A kiedy się nawrócił, licznych ze sobą pociągnął.
− Jeśli tak – trzeba go wpuścić – odpowiedział Bóg.
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Wieża Babel
Od dziecka powtarzali mi,
Abym wciąż się w górę piął.
I tak rozpocząłem budowę
Mojej nowej wieży Babel.
Wznosząc jej mury, oddalałem się od ludzi,
A do Boga wcale bliżej nie było.
Sukcesy, ambicje i podeptana miłość były cegłą,
Z której budowałem własną wieżę Babel.
Kiedy już byłem na tyle wysoko,
Że w dole ludzie wydawali mi się mali,
Pomyślałem, że jestem jak Bóg
I sam napisałem nowy Dekalog.
Było w nim tylko jedno przykazanie:
„Miłuj siebie samego i nikogo więcej”.
Odtąd wieża stała się dla mnie więzieniem,
Z którego nie było wyjścia.
I tak bardzo zatęskniłem być
Zwykłym, pokornym grzesznikiem.
Tak bardzo chciałem po ziemi chodzić,
I w dłoniach, Boga kamienne tablice dźwigać.
Pamiętam jak dziś,
Na dół zejść chciałem,
Ale budując wieżę,
O schodach zapomniałem.
Zrozpaczony w jej najwyższym oknie stanąłem,
Przepaść rozpaczy wydawała się upragnioną ulgą.
Chwilę wahałem się, zamknąłem oczy – wszystko wirowało…
Skoczyłem – Bóg nadstawił dłonie…
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– Dziś nie potrzeba mi żadnej wieży Babel,
Kim będę, wszystko mi jedno.
Tylko pozwól mi znowu małym być,
I na nowo naucz ludzi kochać.
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Co z przebaczeniem?
Wybaczyłem, ale on nie chciał mi wybaczyć.
Jezusa spytałem, co mam zrobić?
Uśmiechnął się i odpowiedział:
– Bądź cierpliwy…
Już 2000 lat nie mogą mi wybaczyć…
Jeśli wybaczyłeś – poczekaj cierpliwie.
Kamień na grobie jego serca drgnie
Albo go do reszty przywali…
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Wynagradzanie
Śluby złożyłem
I mam wynagradzać.
Ale w jaki sposób,
Gdy to inni ode mnie lepiej robią?
– Dziecko swoją chorobą i śmiercią,
– Jego rodzice walką z rozpaczą,
– Pielęgniarki skrupulatną opieką,
– A salowa zawsze wilgotną ścierką.
Po szpitalu z Jezusem chodzę,
I do Niego w puszce szepczę:
– Panie, choć nie umiem wynagradzać,
To dobrze, że uczę się i na innych wynagradzanie patrzę.
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Rozpacz
Trzydzieści lat mam,
Męża, dzieci i przyjaciół.
Mimo to winna czuję się,
Tak dalej nie mogę żyć.
Jak ptak już w oknie stałam,
Smutny wiatr życia w twarz mi wiał.
Płakać nie mogłam,
Łzy wyschły.
Nie mam siły żyć,
Nie mam siły bać się.
Nie umiem kochać,
Nie potrafię w dół skoczyć!
Niech ksiądz powie –
Czy to jest rozpacz?
Czy na nowo nauczę się płakać?
Czy znowu będę kochać?
– Nie skacz – wytrwaj!
Nadzieja potrafi zakwitnąć nawet na lodzie.
Zamiast się zabić – żyj!
I innych naucz odważnie śmiać się.
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Ostrożności abc…
Pochlebców unikaj,
Tajemnic nie zdradzaj,
Tchórzów strzeż się.

- 271 -

Serce Boga
W lustrze swoich zasług nie przeglądaj się,
Urazy chętnie wybaczaj.
Za dobro nie chciej zapłaty,
A Serce Boga w sobie odkryjesz.
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Decyzja
Decyzji nie podejmuj,
Gdy jesteś zmęczony.
Na promień słońca poczekaj,
Który lód w tobie stopi.
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Ciemny krzyż
Ludzie boją się ciemnego krzyża
Z dużym korpusem Chrystusa.
Wolą mały jasny drewniany,
Który cierpienia nie przypomina.
Ekonomia zbawienia jest inna.
− Jeżeli na krzyżu Zbawiciela nie ma,
To warto pamiętać –
Puste miejsce na ciebie czeka.
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Jezusa poznać
Jezusa nie poznają ci, którzy
Przesadnie dbają o swoje ciało,
Chorych nie odwiedzają,
Na pogrzeby przyjaciół nie chodzą.
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Zakonnik
Zakonnika możesz poznać:
Nie po pięknej regule,
Nie po habicie,
Nie po dużej ilości odmawianych modlitw.
Jest on człowiekiem jak inni,
Z niewielką różnicą –
Na jego piersi powinna być niewidoczna blizna
Po przeszczepionym od Jezusa sercu…
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Godność
Wszystko w życiu stracić mogę:
Pieniądze,
Dobre imię,
Zdrowie,
Ale muszę zachować godność.

- 277 -

Mieć odwagę
Mieć odwagę – myśleć,
Mieć odwagę – prawdę mówić,
Mieć odwagę – spierać się,
A przy tym – nie przestać kochać.
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Dary
Do Dziecka Boga idziemy ! – ktoś krzyknął –
Trzeba coś mu podarować – taki jest obyczaj.
Ogromny tłum szedł do groty,
Gdzie narodził się Bóg – Człowiek...
Dłonie ludzi były pełne darów,
Każdy chciał dobrze wypaść.
Ci, co nie mieli żadnego prezentu,
Pulsujące serca nieśli.
Przyszedł też zamożny człowiek,
Który przyzwyczajony był od innych brać.
Do Jezusa wyciągnął dłonie – licząc na skarb –
Anioł wsypał w nie kamienne wyrzuty sumienia...
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List od Boga
Dlaczego nie pamiętasz o swoim Bogu?
Jestem Twoim Ojcem – chyba nie zaprzeczysz.
Nie pamiętasz, jak zaprosiłeś piekło do sumienia,
Kto wówczas przyszedł ci z pomocą?
Śnisz o szczęśliwych chwilach,
Próbujesz objąć ramionami życie.
Szukasz kogoś, komu można zaufać,
A obok Mnie przechodzisz obojętnie.
Znasz na pamięć wiele książek,
Chcesz się przypodobać ważnym ludziom,
A zapomniałeś słów Dekalogu.
– Czy to jest miłość?
A kiedy mój Anioł ruszy twój świecznik,
Przybiegniesz wystraszony do świątyni.
– I co mam uczynić? – wybaczę Ci…
Odpowiedz mi – czy to jest miłość?
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Mam tyle długów
Nigdy nie widziałem Cię,
Choć tak wiele mówią o Tobie.
Wewnętrzny głos podpowiada mi –
Jest Ktoś, kto dał mi życie.
Tyle razy czyniłem zło,
A jednak pragnienie dobra jest silniejsze.
Gdybyś był potokiem, zanurzyłbym się w Tobie,
Aby na nowo być czystym…
Tak bardzo potrzebuję Ciebie −
Weź mnie w ramiona i naucz kochać.
Mam jeszcze spłacić tyle długów...
Skąd brać siły, jeśli mi odmówisz ich Ty?
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Daj szansę
Życie przez palce uciekło mi…
W dłoniach poczułem
Jego kruchy szelest,
Jak żółtych jesiennych liści…
Sumienie jak zraniony ptak zakwiliło:
– Co dobrego do tej pory uczyniłeś,
Gdzie się zagubiłeś?
Czy wiesz, że jest Bóg?...
Panie, nie wiedziałem…
Daj jeszcze jedną szansę –
Być Twoją łzą nad nędzą,
Której nikt nie płacze…
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Gdy przeczytasz mój list
Gdy przeczytasz list,
Będę już daleko stąd.
Nie gniewaj się na mnie,
Nie miałam odwagi Ci powiedzieć.
Nie chciałam Cię zranić
Moim grzechem.
W Twoich oczach chciałam być doskonała,
A przecież każdy ma jakąś słabość.
Bardzo Cię kocham,
Dlatego nie chciałam Ci tego powiedzieć.
Tak zwyczajnie jestem niegodna Ciebie;
Tak bardzo pragnę byś mnie przytulił – mój Boże…
– Córeczko, nie martw się,
List pisałem razem z Tobą.
Nie przestałem Cię kochać
I cały czas do serca tulę.
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Pomóż Bogu
W życiu było mi dobrze,
Miałem wszystko i trochę więcej.
Poznałem miłość
I tyle pięknych chwil…
U mych stóp był świat,
Nie znałem pojęcia „nie uda się”.
Bóg jednak chciał inaczej −
W pół drogi zatrzymał egoistę…
Gdyby On był człowiekiem,
Biłbym się z Nim.
Ale Bóg ukrył się,
A ja z każdym dniem byłem słabszy.
Ktoś przyjdzie – myślałem,
Czekałem na pomoc – daremnie.
Bóg inne miał plany,
Wyczekiwał, aż będę gotowy.
I zesłał cierpienie,
Ale w nim Go nie było.
I dał poznać rozpacz,
Ale w niej Go nie było…
Czy w ogóle jest Bóg? – pomyślałem.
Przyszedł Anioł z jakimś człowiekiem;
On był chory i zmęczony.
– Szukałeś Boga? – nieśmiało spytał.
To prawda – szukałem −
Może Ty wiesz, gdzie On jest?
– On jest w sercu tego człowieka;
Pomóż mu, a uwolni cię od trosk…
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Księga czwarta

W niedoskonałym świecie
Boję się tych,
Co umieją się modlić,
A nie umieją dobrze czynić.
Boję się tych,
Co wiedzą, jak dobrze żyć,
A nie mają poczucia winy..

Boję się
Boję się tych,
Co umieją się modlić,
A nie umieją dobrze czynić.
Boję się tych,
Co wiedzą, jak dobrze żyć,
A nie mają poczucia winy.
Boję się tych,
Którzy nadużywają imienia Jezus,
I otwierają nim drzwi kariery.
Boję się tych,
Którzy są apostołami cierpienia
W wygodnym hamaku rozpiętym na drzewie Krzyża.
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Kiedy zgubiłem Ewangelię?
W dzieciństwie wszystko było proste −
Grzechy nazywałem po imieniu,
W moim domu ubóstwo czuło się dobrze,
O nieposłuszeństwie nie myślałem.
Przyszedł czas studiów specjalistycznych −
Grzech usprawiedliwiłem psychologią,
Bieda odjechała drogim samochodem,
Prostotę zastąpiłem życiowym doświadczeniem.
W szufladzie biurka mam liczne nominacje i pochwały,
Na ścianie zdjęcia ze sławnymi ludźmi,
A w sercu żal i wciąż to samo pytanie −
Panie, kiedy zgubiłem Twoją Ewangelię?
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Płaczący Bóg
Od życia wszystko otrzymał −
Młodość, talent i wykształcenie.
On wybrał alkohol.
Dlaczego? – nie wiadomo.
W cmentarnej kaplicy nikt nie płakał,
Nawet po śmierci wszyscy mieli go dosyć.
Z przyzwoitości na pogrzeb przyszli,
Tylko jedna Osoba płakała – to był Bóg.
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Nowy Mojżesz
Cały świat jakby oszalał.
Człowiek gardzi człowiekiem,
Uciechy ciała kupuje za cenę śmierci ducha,
I wciąż jest niezadowolony i smutny.
Potrzeba nam nowego Mojżesza,
Który powiedziałby bezbożnemu:
„Wypuść mój lud”, bo dość tej nędzy,
Uwolnij tych, którzy popadli w twoją niewolę.
Człowiekowi zwróć wolność,
Aby znowu cieszył się nadzieją.
A jeśli nie posłuchasz tej rady,
To znowu pojawią się egipskie plagi…
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Klatka
Czy nie widzisz, że jest ci źle?
Przestań oskarżać Boga i ludzi.
– Otwórz klatkę,
W której zamknąłeś się sam.
Oddaj Bogu serce, skradzione przez ciemność,
Płacz jak małe dziecko,
A zawierucha wyrzutów sumienia ucichnie.
− Nie wstydź się, tylko płacz – On zrozumie.
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Aniele, proszę przyjdź!
Aniele, proszę przyjdź!
– Wołam z wszystkich sił.
Wszak dał mi Ciebie Bóg,
– Tak bardzo jesteś potrzebny.
Znowu toczę walkę.
– Zło jest silne.
Usiłuje odebrać człowiekowi nadzieję,
– Pomóż się przeciwstawić!
Znam Cię od najmłodszych lat,
– Zawsze byłeś mi bratem.
Nieustannie rozmawiam z Tobą,
– A teraz słabnie modlitwa, pośpiesz się.
Wezwij na pomoc Archaniołów,
– Bo się boję i o Ciebie.
Wiesz, jak podstępne jest zło,
– Niech chroni Cię niebieskie wojsko.
Nagle odkryłem, że On już jest z Mocą.
Anioł otoczył skrzydłami słabego człowieka,
Uciekło zawstydzone zło.
– Mogłem odłożyć różaniec.
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Czy nie jest za późno?
Słyszał, że dziadkowie do kościoła chodzili,
Rodzice wiary mu nie dali.
Poznał dziewczynę i nic mu nie wyszło,
Czy Bóg, którego nie znał, może go pokochać?
Pojechał na wakacje.
Tam aktywny wypoczynek, seks i alkohol.
Chciał być inny,
Ale nie dał rady…
I znowu smutny,
Okrutny i pusty był.
Kogoś mu brakowało.
− Kogo? – nie wiedział…
Do snu kładł się,
Obejmując kogoś.
Rano znów samotny budził się,
– Choć nie był sam.
W klatce życia było mu ciasno,
Potrzebował wolności.
I spotkał ją – to był Jezus.
O jedno Go tylko zapytał –
Czy nie jest zbyt późno?
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Bogu na złość
Ze złości pił i nieczysty był,
Z chciwości brał łapówki.
Ze strachu na ludzi donosił,
Twardy jestem – mówił.
Na każdego coś miał –
Ten kradł, tamten oszukiwał…
Tak, chyba na wszystkich miał jakiegoś haka.
− Nawet Jezus mu podpadł.
Zmienił się ustrój,
On był już dobrze po czterdziestce
I trudno uczył się.
Koledzy dostosowali się – on nie.
Nadal obrażony na cały świat chodził,
Przeszkadzał mu każdy dobro czyniący.
Bogu na złość postanowił robić,
Wydawało się, że czyni to skutecznie.
Nagle coś pękło:
Żona odeszła,
Wyrzucili go z pracy,
I pojawiły się choroby.
W starej szufladzie na dnie,
Różaniec drewniany znalazł.
Wychodzone założył buty,
I do Kalwarii na dróżki pojechał.
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Świadectwo wiary
Męczennicy udowodnili swoim życiem i śmiercią,
Że Bóg jest…
Gotowi byli wycierpieć wszystko,
Aby tylko nie przestać Go kochać.
Ze mną jest całkiem inaczej −
Chciałbym kochać, lecz bez wysiłku.
Bóg dla mnie istnieje
Tylko wówczas, kiedy Go potrzebuję.
A gdy mam zły dzień,
Boga wypraszam ze swojego serca.
Później jestem zły na siebie,
I jeszcze bardziej ranię siebie i ludzi.
Pewnie przestałbym chodzić do kościoła,
Lecz nie potrafię odpowiedzieć na pytanie:
Dlaczego większość umierających ludzi
Wzywa Imię Boga?
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Dziwny podarunek
Bóg zaprosił mnie w gościnę,
Jaki kupić Mu prezent? – zastanawiałem się.
Odwiedziłem wielu mądrych ludzi,
Jednak nikt nie chciał decydować za mnie.
Wreszcie znalazłem się w Domu Boga,
Wszyscy goście chcieli zrobić dobre wrażenie.
Bogaci mieli wspaniałe prezenty,
Ubogim pozostały tylko pulsujące dobrocią serca.
Przyszedł też znany człowiek −
On przyzwyczajony był od innych brać…
Licząc na wspaniały skarb – do Anioła wyciągnął dłonie.
Kiedy je otworzył – ujrzał swoje wyrzuty sumienia…
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Katolik
Panie, ja jestem katolik,
Który ma świadczyć o Tobie.
Ty jednak wiesz – kiepskim jestem świadkiem:
Modlę się, kiedy coś potrzebuję,
Kłamię ze strachu,
Potrafię sporo wypić i niekoniecznie w towarzystwie,
Ciągle nie umiem rozróżnić własności prywatnej od społecznej,
Cudzołożyć lubię, choć wstydzę się tego.
− Zasadniczo, to wszystko, choć proszę, nie pytaj,
Czy jest jeszcze coś więcej…
O tym wszystkim wiem – powiedział Jezus,
Ale jeśli chciałbyś żyć inaczej,
Zaczynaj zaraz – nie czekaj na jutro.
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Sprawiedliwa
Przyrzekałeś, że się poprawisz –
Żona mówi do męża.
Dlaczego tak bardzo ranisz mnie?
Nie potrafię Ci wybaczyć …
Nie proś mnie więcej,
Wszystko pamiętam.
Z nami koniec,
Odejdź i nie wracaj…
– Wiem, że nie mam prawa,
Pozwól pozostać, jeszcze raz spróbuję.
Nie wyrzucaj – prosi mąż,
Przecież kiedyś kochałaś…
Kobieta posłuchała rady sprawiedliwej sąsiadki,
Grzesznika z domu wyrzuciła…
A wieczorem lekko podenerwowana mówi do Boga:
„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”.
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Anioł przeprosił za mnie
Denerwuje mnie ateista;
Staram się być cierpliwym.
Poznaję swoją nędzę;
Intruza powalam jednym słowem.
Przerażony protestuje:
– Tak ci nie wolno, sługo Boga,
– Ślubowałeś pokorę.
Wzruszam ramionami.
Wieczorem czekam na Anioła,
Długo nie przychodzi.
Spóźniłeś się – dlaczego?
– Ateistę przepraszałem za Ciebie.
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Kuszenie
Codziennie rozmawiał z Bogiem,
Przy rannym pacierzu układali wspólne plany.
Bóg znając ludzkie ścieżki,
Chciał go nauczyć kochać ludzi…
Wieczorem nieostrożnie odwiedził pokusę,
Ona chciała wyzwolić go z kompleksów.
Zacofany jest Bóg – mówiła −
Bądź człowiekiem z fantazją.
Tak niewiele potrzeba,
Abyś był szczęśliwy.
Musisz myśleć tylko o sobie −
I nie wolno ci nikogo pokochać – dodała.

- 300 -

Modlitwa Judasza
Panie mój, jestem człowiekiem biednym −
Pozwól mi pójść za sobą.
Tak niewiele chcę…
Stanowisko i pełne konto daj – proszę.
Ty wiesz, że to niewiele,
Inni proszą o wiedzę i mądrość.
Jeśli dorzucisz mały życiowy sukces,
Nie będę naprzykrzał się Tobie.
Panie, ale jeśli nie dasz,
Pójdę spytać, ile chcą za Ciebie.
Przecież wiesz, muszę jakoś zarobić −
Mam willę, trzy samochody i kochankę.
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Anioł przyszedł
Mijają mnie przyjaciele i różni święci.
Udzielają porad, lecz nie podają ręki.
Przypomniałem sobie słowa matki:
Gdy będzie ci źle, wołaj z całych sił swego Anioła.
Krzyknąłem – nie opuszczaj mnie!
Anioł przyszedł, ale po pewnym czasie −
Był ranny i wyczerpany.
Co się stało? – spytałem.
Walczyłem z szatanem o ciebie – odpowiedział.
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Równi i równiejsi
Obaj skończyli nowicjat
I seminarium z wyróżnieniem.
Jeden pojechał na studia zagraniczne,
Drugi został wikarym „żelaznym”.
Wkrótce ten po studiach zasiadł u sterów władzy,
Wikary dwadzieścia lat czekał, aby być proboszczem.
Kiedy się zestarzeli, jeden był nadal szarą eminencją,
Drugi zadowolił się posadą spowiednika.
I tak śmierć zaskoczyła ich obu.
Temu po studiach napisano olbrzymi nekrolog z zasługami,
Spowiednika emerytowanego pogrzebano skromnie.
− Bóg jednak nie patrzy na dyplom, tylko na Dekalog.
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Wszystko mu się udało
W życiu wszystko mu się udało:
Zdobył wykształcenie,
Miał kilka tak zwanych żon,
I oczywiście wielką karierę.
Mówiono o nim – wielki kasjer…
Miłość, wiedzę i życie mierzył pieniądzem.
Nigdy mu ich nie brakowało,
Biednych nie dostrzegał umiejętnie.
Na wieczność też się zabezpieczył,
Wielu przyjaciół miał duchownych.
– Oni znali pewną drogę do nieba,
Czegóż więcej chcieć od życia?
Kiedy zmarł, w Raju pokazał papiery,
Anioł drgnął z wrażenia.
Tylu tytułów nie widział dawno…
Petent był niecierpliwy.
Do niego przyczepił się jakiś człowiek.
Pamiętasz mnie?
–Nie chciałeś mi pomóc.
Jestem tu, bo mi brakło pieniędzy…
I co dalej?
– Anioł spytał Boga.
Ten człowiek ma rację,
Tytuły tutaj nie pomogą – odpowiedział Bóg…
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Powtórne przyjście
Jezus powtórnie przyszedł,
Jak uczniom zapowiedział.
Chodził po świecie dobrze czyniąc,
Nauczał ludzi i leczył wszelką nędzę.
Gdy chorych uzdrawiał,
Szeptali: bierze łapówki.
Kiedy znowu rozmnożył chleb,
Krzyczeli, że zdobywa wyborców.
Prostytutka uwierzyła w Niego,
Powiedzieli: to Jego kochanka.
Kiedy zaczął mówić, że jest Mesjaszem,
Zamknęli Go na psychiatrii.
Tym razem Go nie ukrzyżowano,
Zastosowano silne neuroleptyki.
W karcie informacyjnej napisano:
Ten schizofrenik twierdzi, że jest Królem Nazareńskim.
Nazajutrz do lekarza przyszli „ludzie świątyni”.
Pan rozumie – On nie może umrzeć.
Zna pan legendę o Zmartwychwstaniu;
Najlepiej Go hibernować – wówczas długo będzie nieszkodliwy.
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Nie tak
Głupota szuka wciąż potwierdzenia,
Że ma rację i na wszystkim się zna.
Dla niej wszystko jest nie tak,
Nawet Bóg się myli – tylko nie ona.
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Targowisko
Komiczne czasami jest życie.
Zachłanni kupują pochwały,
Ale nie są szczęśliwi.
− Przecież więcej otrzymali inni.
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Sekta
Matka tylko chciała, by ją kochał,
Kościół, by Boga szanował.
Szkoła egzekwowała wiedzę rzetelną,
On wszystkiego miał już dosyć.
Znalazł ludzi, którzy go rozumieli,
Od niego nie wymagali niczego,
Tylko chcieli jego wolności.
On ją oddał i poczuł ogromną siłę…
Nie przeszkadzało mu,
Że narkotyki sprzedaje…
Nie żałował,
Że swoją niewinność podeptał…
Ci, którzy go rozumieli,
W nicość odeszli…
Matka jedynie wierna pozostała.
Nie sądziła go – kiedy wrócił…
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Przed snem
Zamiast rachunku sumienia
Robię wieczorny apel poległych:
– Niewinność dziecka – zginęła na polu chwały,
– Prawdomówność – zginęła na polu chwały,
– Odwaga – zginęła na polu chwały,
– Dobroć – zginęła na polu chwały,
– Modlitwa osobista – zginęła na polu chwały,
– Żal za grzechy – zginął na polu chwały,
– Postanowienie poprawy – zginęło na polu chwały.
Zdolni do walki z grzechami – wystąp!
Nikt nie wystąpił – sam pozostałem…
Przestałem nawet odczuwać wstyd.
Na kiju zawiesiłem białą szmatę.
Chciałem się poddać.
Spojrzałem na Boga – On milczał.
Już wiedziałem, co mam czynić.
Na nowo zbiorę siły
I będę walczył aż do samego końca.
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Za karę
Bóg wie, co robi – powiedziała dewotka –
Ukarał was chorobą syna…
Na pewno żyliście na bakier z Dekalogiem,
Teraz już za późno Go przepraszać.
Bóg przysłuchiwał się rozmowie
I ze wstydu zapłakał.
Ja nie chciałem cierpienia – do Anioła powiedział −
Ja im zaufałem, że nie utracą wiary.
Męczą mnie ludzie,
Którzy wszystko o Mnie wiedzą.
Zamknęli mnie w swoich książkach,
W moje usta wkładają swoje słowa.
Ja jestem żywą Osobą
I naprawdę ludzi kocham.
Cierpię, kiedy oni cierpią,
Za nich wydałem na śmierć Syna.
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Kameleon
Miał już słuszny wiek,
I w ludzkich podchodach posiwiał.
Nikogo w życiu nie pokochał,
I jego też nikt nie kochał.
Zachowywał się jak kameleon,
Przy każdym rozmówcy poglądy zmieniał.
W jego pokoju zawsze rację miał ostatni,
A gdy z niego wychodził, był już ofiarą.
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Chrzest
Niemowlę do kościoła przynieśli.
„O co prosicie Kościół? ” – zapytał ksiądz.
Cisza – przez chwilę nie wiedzieli, co odpowiedzieć.
− O świadectwo chrztu – odważnie wypalił szwagier.
O co księdzu chodzi? – pomyślał ojciec.
– Dzieciaka trzeba ochrzcić.
Po co te z pytaniami ceregiele.
Wiadomo – taki jest obyczaj.
Ksiądz nie rozumie,
Że ten papier jest nam potrzebny?
„Czy wyrzekacie się grzechu? ”
– Usłyszeli następne pytanie.
Oczywiście – zgodnie odpowiedzieli.
Do Komunii jednak przystąpić nie mogli…
„Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła? ”
Wszystkiego, z wyjątkiem alkoholu i cudzej żony – pomyśleli…
Chrzest dobiegał końca:
Wypowiedziano słowa,
Główkę polano,
Błysnął płomień.
Gołębica dziecię skrzydłami otuliła,
Lękając się, aby bezmyślny człowiek
Nie zagasił w nim Bożego życia.
– I tak rozpoczęła się kolejna ludzka historia.
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Złoty kurz
Do banku ubrany skromnie wszedłem;
Urzędnik z pogardą na mnie spojrzał.
Zły dzień miałem
I postanowiłem się zemścić.
Od kolegi złoty sygnet i licowaną skórę pożyczyłem.
Przebrawszy się – do banku wszedłem ponownie.
Tym razem sam szef obsługi przyszedł.
Czym panu mogę służyć? – spytał.
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Mam pretensję
Do moich profesorów lekką pretensję mam...
Uczyli mnie o wielu chorobach;
Niektóre z nich były nieuleczalne.
Zapomnieli jednak o dwóch najgroźniejszych.
Pierwszą odkryłem, gdy u progu dorosłości stanąłem.
– To były intrygi…
Drugiej znamiona śmierci w duszy pojawiły się,
Gdy zrozumiałem, co to jest pragnienie pieniędzy i władzy…
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Jarmark próżności
W dzieciństwie na nocniku jak wszyscy siadał,
W szkole ściągał i na wagary chodził,
Na studiach ledwie semestry zaliczał,
Do pracy zawsze się spóźniał.
Na pomysł wpadł,
I do partii zapisał się.
Tak z jaja miernoty
Wykluł się orzeł.
Skrzydła jeszcze wilgotne rozpostarł,
I wiatru historii w nie nabrał.
Od tej chwili na wszystkim się znał,
I świat gotowy był zmieniać.
Pewnego dnia kolega dziecinnych zabaw odwiedził go.
Dygnitarz – karierowicz – kazał go wyrzucić.
Osobistemu sekretarzowi wyznał:
Ten człowiek życiorysu nie będzie mi psuł.
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Nie zapomną
Zmarł ważny człowiek −
Stu ludzi poduszki z orderami niosło,
Kilka kolejnych żon płakało,
Gdyż nie będzie już pieniędzy.
Po ceremonii rozeszli się
I już nigdy więcej
Do marmurowego grobu nie przyszli.
Zmarły nie mógł dać im żadnych korzyści.
Ubogi sąsiad z tego świata odszedł −
Na pogrzebie był grabarz i kolega ksiądz.
Zamiast żałobnej orkiestry,
Wrony nad grobem krakały.
Każdego dnia jednak były kwiaty.
Zmarły dygnitarz był oburzony.
Dlaczego tak jest? –
Cheruba u bram Raju spytał.
Nie wiesz? – odpowiedział Anioł.
– On w czasie swojego życia
Za darmo biednym naprawiał buty.
Ty natomiast pozbawiałeś ich…
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Oszczerca
Dowiedziałem się,
Że mój oszczerca znów mnie pobrudził.
Pomyślałem – przygotuję pułapkę.
Spodziewałem się „dużego zwierza”.
Ale kiedy ktoś do niej wpadł,
Z wielkim strachem tam zajrzałem.
I zacząłem się śmiać – gdyż nie było tam wielkiego zwierza,
Lecz mały zakompleksiony donosiciel – królik.
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Przyjaciele
Na leczenie pieniędzy potrzebował,.
Kasę chorych błagał; usłyszał, że limit wyczerpał.
Do charytatywnej organizacji poszedł,
O zaświadczenia moralności poprosili…
Zdesperowany poszedł upić się,
Przecież i tak nie wyzdrowieję – pomyślał.
Kobieta życiem zmęczona zwierzeń wysłuchała,
A jej przyjaciel złodziej wśród kolegów zrzutkę zrobił…
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Ubóstwo
Choć miał słabość do dobrych samochodów,
O ubóstwo jednak dbał.
Wieczorami z oszczędności
Na korytarzach lampki gasił.
Radą ewangeliczną przejęty,
O północy do kościoła wpadł.
Zgorszony na pełgający płomyk spojrzał,
I wieczne światełko Jezusowi zagasił.
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Pośrednik
Pośrednikiem woli Bożej był,
Promień Jego łaski w dłoni trzymał.
Jego mocą serca miał zapalać,
Prawdę im ukazywać.
Uległ pokusie.
– Moc promienia dla siebie zachował.
Radości innym nie dał,
I sam smutny pozostał.
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Nałogowiec
On przyzwyczaił się do siebie,
Codziennie musiał dostać „działkę” pochwał.
A kiedy ich brakowało,
Odczuwał nieprzyjemny głód.
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Smak pokory
Mówić prawdę – choć boli.
Oczu nie mrużyć – gdy widzisz zło.
Zerwać więzy – wygodnych układów.
To znaczy: poznać smak pokory.
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Ziarenka
Na różańcowym nabożeństwie
Z Matką Bożą porozmawiać chciałem.
– Przecież Łukasz tak ciężko chory, Tomek umierający...
Tyle spraw mi na sercu leżało.
Maryja była tak piękna
I rozmową wzruszona…
A ziarenka w palcach tak szybko przesuwały się,
Dwa, cztery, sześć, dwanaście…
Modlitwa skończyła się,
Szybciej niż przypuszczałem.
Z klęcznika podniosłem się,
Bożej Matki słowem uspokojony.
Przed kaplicą czekała na mnie
Zdenerwowana kobieta.
– To oburzające, jak ksiądz się modli.
W żadnym dziesiątku nie zgadzały mi się ziarenka…

- 323 -

Reformator
On życiowe programy układał,
Gdy inni ciężko pracowali.
Na wadze ludzkiego poklasku
Często swoje wysiłki ważył.
W pracy chciał być bardzo oryginalny,
Lecz nie bardzo mógł,
Gdyż talentu mu brakowało.
− Postanowił więc innych reformować.
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Milczenie
Jest milczenie – co daje życie
Jest milczenie – co zabija
Jest milczenie – które rodzi mądrość
Jest milczenie – które poczyna grzech
Jest milczenie – w którym znajdziesz Boga
Jest milczenie – w którym doświadczysz przebaczenia
Jest milczenie – w którym odnajdziesz samego siebie
Jest milczenie – w którym spotkasz złego ducha.
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Głupota
Panna Głupota, kiedy ją chwalili,
Niegodna oburzała się.
Gdy w cierpieniu jej współczuli,
W ich szczerość intencji nie wierzyła.
Wbrew opinii innych,
Za nierozgarniętą uważała się.
Gdy ktoś szczerze na to zgodził się,
Obrażała się na niego aż do śmierci.
Z taką szarą myszką
Nikt nie mógł wytrzymać,
Czy jej mówić przykrą prawdę,
Czy pochlebczo chwalić – zawsze było źle.
Głupocie było niedobrze z tym,
Ale nikomu nie pozwoliła sobie pomóc.
Mówią, że do dziś zgryźliwa po świecie chodzi,
I narzeka na głupich ludzi i zły los…
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Ambicje
Ambicja przypomina kobietę na drabinie,
W której skończyły się szczeble.
Jej nie wystarczy wejść na wierzchołek,
Trzeba wciąż sięgać wyżej.
Ambicji rozum podpowiada:
– Przyjaciółko wystarczy już tego…
Uważaj, bo możesz spaść,
To ostatni już szczebel.
Ambicja nie słucha
I pnie się wyżej.
Nagle straciła równowagę,
I z trzaskiem spadła na łeb.
I tak na ziemi leżąc
Z przetrąconym karkiem,
Martwi się, co to będzie,
Gdy ktoś bez szczebli wyżej wejdzie.
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Złośliwość
Choć sam jest ułomny,
Chętnie z innych naśmiewa się.
I wielką ma radość,
Gdy kogoś pochwyci na błędzie.
Dla okrutnego żartu,
Ktoś jego zapomniany artykuł
Podpisał swoim nazwiskiem.
– Szyderca tekst publicznie wyśmiał…
Kiedy odkrył prawdę,
Z oburzenia dostał wylewu,
Gdyż zardzewiała złośliwość
Stała się dla niego śmiertelna.
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Pokora
Obok mnie mieszkała kobieta,
Lekko zgarbiona i z trądzikiem.
Skromnie ubrana była,
I na dodatek, gdy mówiła czerwieniła się.
Kiedy samotna matka miała dziecko chore,
Nie wołana przyszła i usłużyła.
Kiedy ją za dobro pochwaliła,
Nie zaprzeczała, tylko uśmiechnęła się.
Obok mnie mieszkała i druga kobieta.
Włosy miała starannie upięte,
O swoją urodę i intelektualne wnętrze bardzo dbała,
Mało kto, tak jak ona, roztropnie mówił.
Starszy mężczyzna poprosił ją o pomoc.
Usłyszał odpowiedź:
Teraz gotuję obiad – przyjdź później!
A w ogóle takie rzeczy zgłaszaj wcześniej!
Bóg do mnie uśmiechnął się
I znacząco mrugnął okiem.
Niewypowiedziane pytanie zrozumiałem:
Która z nich to Pani Pokora?
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Dwie kobiety
Znałem kobietę,
Która często modliła się.
W niedziele z ludźmi do kościoła chodziła,
A w tygodniu ciężko z nimi pracowała.
Zawsze uśmiechnięta,
Dla ludzi miała dobre słowo.
Na pytanie – dlaczego tak postępuje,
Cicho szeptała – nie wiem – ja prosta zakonnica…
Znałem i inną kobietę,
Prosta jak trzcina z brewiarzem chodziła.
Pełna powagi i skupienia,
Niewiele czasu dla innych miała.
Jej welon był starannie wyprasowany,
A habit bez najmniejszej plamki – czy brudu.
Na pytanie – dlaczego tak postępuje,
Pełna dostojeństwa mówiła – ja jestem zakonnicą…
Bóg spojrzał na mnie
I żartobliwie zapytał:
Gdybyś chciał zostać zakonnicą,
Którą z nich wziąłbyś za swoją mistrzynię?
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Zgorszenie
W towarzystwie wyrwało mi się brzydkie słowo…
Wkoło nastało wrogie milczenie.
To przecież ksiądz,
Jak on może takie słowa mówić!
W towarzystwie wyrwało mi się,
Że kochane dziecko dziś umarło.
Wkoło nastało wrogie milczenie,
Jak on może przy jedzeniu mówić o zmarłych.
Dziś w towarzystwie znowu miałem kłopot −
Wyrwało mi się słowo – Chrystus…
Wokół nastało wrogie milczenie:
Popatrzcie to znowu ten ksiądz – wyrzućcie go stąd!
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Zdjęcia
Wielu ludzi pragnie
Zdjęcie mieć z Papieżem…
Zabiegają o to bardzo,
Później nim się chwalą…
Fotografie oczywiście traktują,
Jak ważną przepustkę do nieba.
Przy tym mało dbają
O swoje życie moralne.
Biały Święty Ojciec
Nikomu nie wzbrania zdjęcia…
Przypomina jednak,
Że do nieba w pojedynkę jest wejście…

- 332 -

Gniew
Do przyjaciela wyciągnięte dłonie,
Zamieniły się w ciężkie kamienie.
A gdy w sercu zapalił się zły ogień,
Z całej siły uderzyłem go nimi…
Zraniony przyjaciel zapytał:
– Dlaczego mnie bijesz?
Dlaczego zamiast ciepłych dłoni,
Masz chropowate kamienie..?
Mój przyjacielu biję cię,
Bo jesteś inny ode mnie…
Boję się ciebie,
Bo jesteś lepszy i mądrzejszy…
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Sąd
Jeśli boisz się Sądu,
To znaczy, że już miał miejsce.
Komu chcesz udowodnić,
Że jesteś dobry?
Bóg wie, jaki jesteś,
Tobie również nie trzeba tłumaczyć.
Czyń więc miłosierdzie
I nie bój się oceny.
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Obłuda
Ten sam człowiek
Miał dwie różne połowy ciała.
Jedną stroną ust pochlebstwa mówił,
A drugą przyjaciół ranił do bólu.
Było mu z tym źle,
Ludzi więc szukał,
Co by go zrozumieli.
Lecz sam dla nikogo nie był cieniem.
Pewnego razu ze złości
Z hukiem rozpadł się na pół.
Choć był to ten sam człowiek,
Każda połowa wrzeszczała co innego.
Przechodząc – zatrzymał się nad nim – Anioł i Bóg.
Anioł spojrzeniem spytał Boga,
– Co to za dziwne rozdwojone straszydło?
Nie wiesz? – To obłuda – odpowiedział Bóg…
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Rewers i awers
Na ustach mają hasła miłości i sprawiedliwości,
Na emblematach widać najwyższą jakość usług,
Kiedy skorzystasz z ich opieki, może i z życiem ujdziesz,
Ale na pewno pozostaniesz bardzo ubogi…
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Okrutni
Pragniemy miłości,
A sami nie umiemy jej dać.
Pragniemy sprawiedliwości,
A sprawiedliwymi gardzimy.
Przyjaciół jak niewolników wykorzystujemy,
A kiedy są w potrzebie udajemy, że ich nie widzimy.
Ludzi mających władzę boimy się,
A kiedy są starzy i chorzy, jak robaki depczemy.
Zwierzę zabija, gdy jest głodne,
Człowiek – czasem dla zabawy – zawsze, gdy nienawidzi.
Zwierzę pozbawia tylko życia,
Okrutny człowiek pozbawia także godności.
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Wstydliwe rzeczy
Zakonnik – właściciel Toyoty Coroli,
Komunista – w złoconej willi mieszkający,
Polityk – święte znaki wykorzystujący,
Ksiądz – nie mający dla ludzi czasu …
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Kiedyś jej powiem
W bólu ją urodziłam,
Samotnie wychowałam.
Gdy chorowała tak bardzo bałam się,
Gdy dorastała od zła uchronić chciałam.
Teraz dla mnie jest okrutna,
Starą matkę lekceważy.
Myśli, że jest młoda
I taką zawsze pozostanie.
Ja wiem, że jej nie podobam się,
Ona by chciała, abym inną była.
Rozumiem, przecież jest mądrzejsza,
Ja wykształcenia i pieniędzy nie mam.
Córeczko, chciałabym Ci tajemnicę wyznać −
Kiedy we mnie, jak fasolka byłaś,
Kazali mi ciebie zabić – ja pokusie zbrodni oparłam się.
Dlaczego zmuszasz mnie, aby tej decyzji żałować?
Córeczko i ty będziesz matką
I kiedyś zestarzejesz się.
Ze łzami moje słowa wspomnisz;
Mnie jednak już nie będzie…
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Cztery smutne sprawy
Człowiek, który swoje powołanie liczy w pieniądzach,
Apostoł miłości – w praktyce podły oszczerca,
Tchórz, który kamienie z ukrycia rzuc,
Lizus godność swoją za obrożę władzy sprzedający.
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Niewielu potrzeba
Żeby kogoś zniszczyć,
Niewielu ludzi potrzeba.
Kiedyś Kajfasz, Annasz i Piłat wystarczyli,
Aby na Jezusa wyrok wydać.
Nawet tłum przyjaciół nic nie wskóra,
Jeśli zabraknie im odwagi.
Na drodze krzyżowej Jezusa,
Wielu życzliwych stało.
W końcu tylko dwoje pomogło −
A co z resztą? – miłości im brakło.
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O pomstę wołając
Fachowcem dobrym był,
Talent swój cenił wysoko.
Od wszystkich i za wszystko brał,
Po prostu – był tak drogi.
Nie przepuścił nikomu,
Nawet konający musiał coś dać.
No i stało się – uległ wypadkowi.
Pomyślał – będę zdrowy – to kwestia ceny.
Mijały dni i tygodnie,
Czucie w kończynach nie wracało.
Przyszedł szwagier i podpowiada:
Wiesz mówią, że jest szansa, ale trzeba dać…
Jak to dać?! – krzyknął oburzony.
– To grzech do nieba o pomstę wołający.
Przechodził Anioł i spytał:
– Czy naprawdę chcesz, aby ci Bóg odpowiedział?
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Katolicka niemoc
Miał być zaczynem i światłem na świeczniku,
Pretensje do wszystkich rościł,
Że tak słabo działają,
A na świecie tyle zła.
Wszyscy powinni współpracować! – krzyczał.
Na prezydenta katolika trzeba głosować – dobrze radził.
Dlaczego na biednych pieniędzy nie zbiera się? – bezsilnie pytał.
W telewizji znowu króluje eros i przemoc – przestrzegał.
Trzeba to zmienić,
A złu powiedzieć − dość!
Nagle harcerz do niego ze skarbonką podszedł:
– Czy da pan coś na biednych? – A dlaczego ja?! – oburzony
spytał.
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Wierni
Znam ludzi, którzy chodzą do kościoła tylko:
Gdy przyjeżdża Ojciec Święty,
Gdy odwiedza go kardynał,
Gdy nawiedza go biskup,
Gdy w nim odprawia mszę ksiądz ulubiony.
− I znam takich, którzy tam chodzą dla Boga.
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Moc skupienia
Całą noc czekali na zesłanie Ducha.
Zamknęli szczelnie okna w kaplicy.
Nie chcieli, aby rozpraszały ich syreny karetek.
Miała się liczyć moc modlitwy.
Rano byli pewni obecności Boga.
Przy śniadaniu kucharka spytała,
Czy wiecie, że w nocy był straszny wypadek? −
Pomagali wszyscy, przyjechał nawet biskup.
Oni nie zwracali na to uwagi.
Liczyło się przede wszystkim ich skupienie...
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Dzień dobry
Dzień dobry – niewierzący mówi.
Szczęść Boże – odpowiada katolik.
Ja życzę ci dobra – ateista wyjaśnia.
A ja Boga proszę, abyś Go spotkał – dodaje uczeń Chrystusa.
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Bóg błogosławi
Idzie tłum ludzi,
Dzieci ubrane na biało sypią kwiatki.
Pośrodku nich ktoś rozmawia z Jezusem,
A mnie tak żal, że On nie wie o mojej nędzy…
Zazdroszczę radości tłumu,
Wiara dla nich jest tak prosta.
A ja nie potrafię wybaczyć Bogu,
Że zabrał mi szczęście, w zamian nie dając nic…
Dzisiaj jest Jego święto,
Czy znajdzie chwilę czasu,
Aby porozmawiać ze mną?
– Przecież musi wiedzieć, że cierpię…
Zrezygnowany usiadłem pod drzewem,
Nie miałem siły iść dalej.
Dość tego, zostanę tutaj −
I tak nie przyjdzie do mnie – pomyślałem.
Starsza pani szturchnęła mnie parasolem −
Człowieku klęknij – powiedziała.
Nie widzisz, że Bóg jest ci łaskawy?
– Przecież kapłan monstrancją cię błogosławi.
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Bezbronny Ojciec
Choć stworzył świat i potęgi,
Choć dał życie wszelkiemu istnieniu,
Chociaż ludzi nauczył kochać,
To jednak jest bezbronnym Bogiem.
Jego delikatność jest wzruszająca −
Mogę Go zranić myślą i słowem.
Nie trudno Go zabić w swoim sercu,
A On nie zemści się nawet.
Jest moim Ojcem,
Który jak żebrak leży przed domem.
Kiedy mam zły humor,
Z pogardą na Niego patrzę…
Gdy spotka mnie nieszczęście,
Najpierw chcę Go zniszczyć − zapomnieć.
A później boję się jak niewolnik
I wbrew Jego woli odwracam role…
On nie pamięta mi złego,
Cierpliwie słucha obietnic bez pokrycia.
Nie śmieje się z nadętych modlitw,
I zatrzymuje pięści, gdy chcę kogoś uderzyć.
A kiedy uspokoi moje serce,
Znowu Go z niego wyrzucam.
Jestem bezduszny i głupi,
A On jak Ojciec mnie kocha…
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Jeszcze raz
Bóg dał mi prezent:
Kamienne tablice z wyrytym Prawem.
Nie uwierzyłem w Jego dobroć,
Potłukłem je o schody kariery.
Bóg podał mi Chleb, który odnawia miłość −
Z grzeczności parę razy spożyłem.
Jednak wybrałem ten, który daje świat.
− Od tej chwili wciąż jestem głodny.
Dzisiaj nie mam prawa prosić o nic.
− Wiem, że On chciał dobrze.
Jeśli to możliwe, połóż dłonie na moim sercu
I spraw, aby znowu kochało jak dziecko.
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Księga piąta

Misterium śmierci
Tak, misterium śmierci dojrzałem,
To ono z samouwielbienia mnie obudziło.
…………………………………………….
Jeśli już dałeś mi serce,
Które może wytrzymać ciągłą bliskość śmierci,
Proszę Cię, daj też serce,
Które nie opuści umierających dzieci…

Proboszcz
Wieczorem mnie uczył,
Jak ludzi słuchać,
Jak Słowo przepowiadać,
Jak być ludowym misjonarzem.
Słuchałem – choć niewiele rozumiałem.
Proboszcz spłatał mi figla –
W pięć minut swoją śmiercią
Wszystkiego mnie nauczył.
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Jak Tam jest?
Jako mały chłopiec z babcią umówiłem się,
Że kiedy umrze, to mi powie:
Jak Tam jest,
I czy warto dobrze żyć?
Minęło kilka lat,
O nieroztropnej obietnicy zapomniałem.
Babcia umarła…
Wkrótce w nocy przyszedł do mnie jej duch.
Miałem wielkiego stracha,
Ale w końcu, to przecież babcia.
Nieśmiało zadałem pytanie:
– Czy jest Bóg? – głową skinęła poważnie.
– Babciu, a sąsiedzi są w niebie?
To tajemnica – nie mogę ci odpowiedzieć.
– A jak Tam jest?
Inaczej niż sobie wyobrażasz – ale warto dobrze żyć.
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Testament
Dzisiaj Ona znowu przyszła,
Sprawdziła poziom piasku
W klepsydrze mego życia.
Nie spytałem Jej, ile jeszcze pozostało czasu.
Była ciekawa, co uczyniłbym,
Gdybym poznał Jej sekret…
Nie mogłem być zły,
Przecież Jej nie lubi nikt…
Jestem pewien − moje serce skurczyłoby się mocniej
I oddałbym niedokończony wiersz życia…
Ocena jego wartości należy do Boga,
Dalej starałbym się świadomie kochać do końca.
I nic więcej – spytała – nic?…
Żadnych życzeń – żadnych?
– Bo Ojciec dał mi wszystko,
Wiele moich marzeń spełnił.
Mam jednak do Ciebie prośbę –
Wiesz, że chciałem być żołnierzem.
Pozwól spojrzeć w swoje oczy bez lęku −
Ostatnia walka może być ciężka, ale honorowa.
Daruj sobie nagłe apopleksje,
Dzieci w niebie pokazywałyby mnie palcami.
Nie chcę taryfy ulgowej,
Skoro one jej nie miały.
– Nie jestem pewien,
Czy Ona dotrzyma obietnicy…
Prosić można,
A Bóg wie, co dla każdego najlepsze…
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Koledzy
Co noc we snach przychodzą do mnie wszyscy
Koledzy przepasani sznurem ślubów zakonnych.
Opowiadają o marzeniach kapłańskich,
Cieszą się swoimi sukcesami.
Ranki są smutne i mgliste,
Zaczynam liczyć tych, którzy odeszli.
Kiedy zaciskam palce obu dłoni,
To przestaję – za bardzo boli.
Boga nie pytam – dlaczego?
Do kolegów nie mam pretensji…
Tylko tak głupio, gdy ktoś pyta:
Kto to jest obok ciebie na zdjęciu?
Wtedy kłamię – to jest misjonarz −
Wyjechał za morza…
Ktoś zapytał – czy on umarł?
– Umarł, lecz nie dla Boga…
I znowu przychodzi noc…
Bóg zsyła dobry sen.
A w nim odbywa się zjazd rocznika –
Tutaj nikogo nie brakuje…
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Nie potrafi cierpieć
Dziś znowu przyszedł do mnie Anioł,
W nocy zabrał mnie do doliny śmierci.
Wiele powalonych drzew tam było,
Niektóre z nich znałem.
Nie czułem strachu, lecz ogromny żal.
Anioł prowadził dalej...
Poszliśmy do potoku,
Nad którym bawiły się dzieci …
Czy wysłannik Boga ma litość? – spytałem.
– Anioł milczał.
A jednak dał mi czas, bym się z nimi bawił.
Kiedy przestałem – zobaczyłem, że jestem siwy…
Na Anioła pytająco spojrzałem.
Czego ode mnie chcesz? – odpowiedział.
Nie mogę im zwrócić życia,
Lecz tobie mogę zabrać.
Bóg naszej rozmowy słuchając – przemówił –
Za Anioła przepraszam cię,
On na pewno umie kochać,
Lecz nie potrafi cierpieć jak człowiek.

- 357 -

Rzeka
Aniele Stróżu, pomóż mi
Wejść do rzeki przeznaczenia.
Obmyj moją duszę
Z wszelkiej słabości.
Nie przestawaj mówić,
Że Bóg mnie kocha,
Nazywa swoim dzieckiem,
I zaprasza w gości.
Kiedy jestem z Tobą,
Postrzegam wszystko inaczej.
Nie boję się,
Że zbłądzę w wędrówce do Boga.
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Jak zdobyć odwagę?
Boga spytałem −
Jak człowiek staje się odważnym?
– Kiedy przestaniesz się bać siebie – odpowiedział.
Wówczas nikt nie jest groźny – nawet śmierć…
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Wrócę tu…
Spotkałem Ją przy łóżku dziecka,
Chciała chłodem przytulić chłopca.
Zasłoniłem go modlitwą,
Ona nie była zadowolona.
Przeszkadzasz mi – powiedziała −
Po niego przysłał mnie Bóg.
– Ja wiem, ale mnie też przysłał,
Daj mu jeszcze czas…
Dlaczego? – spytała.
– Ty jesteś samotna, odpowiedziałem,
A ja z jego rodzicami muszę zostać,
I nie potrafię im tego wytłumaczyć.
Tym razem odejdę – powiedziała cicho −
Twoja modlitwa jest silna.
Pamiętaj – po niego wrócę,
Kiedy przestaniesz być czujny…
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Zabierz mnie dyskretnie
Nie wiem, jak długo każesz mi iść,
Zakryłeś to przede mną.
– Kochaj mocniej, gdy upłynie czas,
Bym nie zwątpił w Twoją dobroć.
Najbliższym oszczędź cierpień,
Zabierz mnie dyskretnie.
I zapal światło,
Bo zbłądzić łatwo.
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Bóg umarł
Mój syn umiera i bardzo cierpi,
Wyszeptała matka.
Po chwili dodała,
Czy to jest sprawiedliwe?
Gdzie jest ten dobry Bóg,
O którym ksiądz tyle mówił?
– Jest w tobie i twoim synu,
Usłyszała odpowiedź.
– Co więc dla niego robi?
Uczynił wszystko, co jest w Jego mocy;
W tej chwili z nim umiera…
− Kto z nas ludzi to zrobi?…
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Dzieci Matki
Jest młoda i tak bardzo kocha Syna,
Teraz patrzy, jak jej Miłość umiera…
Przeczuwa, że On zwycięży,
Ale dla Matki to niewielka pociecha.
Chce Go ochronić, przytulić,
Źli ludzie drwią z Niej,
Nie słyszy szyderstw…
Zraniona pragnie pomóc Dziecku.
Syn umierając prosi,
Aby była Matką wszystkich ludzi…
Od tej chwili jesteśmy Jej dziećmi,
A przecież Matkę zawsze się kocha.
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Wyznaczyłam dzień
Na sobotę wyznaczyłam dzień,
Proszę powiedz mi, że jestem zdrowa.
– Nie rób tego – to depresja;
Proszę cię – musisz leczyć się.
To jest nasze ostatnie spotkanie −
Powiedz mi, że mnie kochasz.
– Czy to takie ważne,
Skoro mnie samego zostawisz?
Ty niczego nie rozumiesz −
Nie z braku miłości wyznaczyłam dzień.
– Jeśli kochasz, uwierz mi:
Ja już nie mam siły żyć.
– A co na to powie Bóg? −
Chyba źle zadałeś pytanie.
Raczej powinieneś spytać:
– Co na to ludzie powiedzą?
– Ja wiem, że On jest Ojcem.
Miej jednak litość – zrozum.
Ja nie mam siły żyć.
Miej jednak litość – nie przestań mnie kochać.
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Propozycja
Zły duch do mnie przyszedł –
Nie bój się – powiedział.
Jestem tu w pokojowych zamiarach,
Propozycję mam dla ciebie.
Już nigdy więcej nie będę cię kusić,
Na zawsze pozostawię cię w spokoju.
O jedno tylko proszę –
Do śmierci nigdy więcej nie chodź…
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Apostoł śmierci
Gorącym zwolennikiem śmierci z litości był −
W telewizji,
W radio,
W prasie,
I na uczelni…
Jak kapłan – trawiony gorliwości gorączką –
Ukazywał eutanazji dobrodziejstwa.
Nie widział najmniejszego problemu,
Kiedy trzeba było choremu skrócić życie.
Miał pecha – jego dziecko uległo wypadkowi.
Niedouczony ksiądz w dobrej wierze spytał –
Mówią, że u chłopca mózg nie żyje –
Może by już odłączyć respirator?...
Prorok śmierci zaniemówił,
Jego usta stały się sine,
A z piersi wyrzucił –
Jak ksiądz tak może – to jest moje dziecko!
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Wybacz mi
Z tobą, jak gdyby nic, rozmawiam,
Zaglądam w twoje mądre oczy.
Szukam w nich nadziei i głębi,
I choć inaczej myślę, nie mówię prawdy.
Tak bardzo chciałbym,
Ale nie mogę.
Ja wiem, że to co powiem,
Z pewnością cię zabije…
Wybacz mi, że kłamię −
Nie ma już czasu muzyki słuchać
I czytać mądre książki,
Tak niewiele dni ci zostało…
Twoje życie nieubłaganie kurczy się,
Wybacz mi, że wesoły jestem,
Choć bardzo boli.
– Muszę taki być…
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Kiedy przyjdziesz?
We Wszystkich Świętych
Samotny czułem się.
Na Mszę w szpitalnej kaplicy
Znajomych zmarłych zaprosiłem.
Dopisali wszyscy −
Dzieci, znajomi i krewni…
Nie mogłem policzyć –
Tak było ich dużo…
Mszę świętą rozpocząłem
Jak zwykle znakiem Krzyża.
Oni na krzesłach nie chcieli usiąść,
Ze mną wokół ołtarza stali.
Słowa uważnie z mszału czytałem,
Oni także je wypowiadali.
Kiedy Hostię delikatnie uniosłem,
Do Niej, jak do Kogoś żywego uśmiechali się.
Msza wkrótce skończyła się,
Wkoło otoczyli mnie.
– Co u ciebie słychać,
Kiedy do nas przyjdziesz? – pytali.
Chciałem już z wami iść,
Przecież wiecie, że zmęczony jestem,
Ale mam jeszcze
Kilka spraw do załatwienia:
Muszę to jakoś matce wytłumaczyć,
Powinienem zastępcę znaleźć,
Dziecku obiecałem, że gdy będzie bolało – przyjdę,
A gdy to stanie się – obiecuję – umrę…
- 368 -

Drewniany Chrystus
Dziewczynka umierając bardzo cierpiała,
Nie wypowiedziała słowa skargi.
Tylko jak Chrystus szeptała:
– Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił?
Kiedy po jej śmierci skryłem się w kaplicy,
Drewniany Chrystus krwawo pocił się…
Jego puste oczodoły były pełne łez,
A z lipowej rany wypłynęła kropla krwi.
Nic nie mówiłem,
I On nic do mnie nie powiedział.
Ale zapłakałem,
I znowu tak bardzo mnie w środku bolało…
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Oddać swoje serce
Bóg czasami daje jedno serce dla dwóch osób.
– Jak nim podzielić się?
Ten co bardziej kocha – musi umrzeć,
Aby mniej odważny i słaby mógł żyć.
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Przyjdź jutro
Przyjacielu przyjdź jutro,
Wyspowiadaj mnie…
– Synku, a jak w nocy będzie źle…
Nie bój się, nie umrę.
Daję ci słowo,
Że wytrzymam.
Przyjdź jutro,
Wyspowiadaj mnie.
Nazajutrz słowa dotrzymał.
Po spowiedzi uśmiechnął się,
A później z Bogiem z sali wyszedł –
Pod rękę Go trzymając – na wieczny spacer…
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Pękło Mu serce
Przy piersi trzymała trupka, jakby go karmiła.
– Gdzie jest Bóg? – spytała księdza…
W twoich ramionach,
– Usłyszała odpowiedź…
On jest nieżywy?
– Nie, On wciąż umiera…
Dlaczego więc na to pozwolił?
– Bo na krzyżu z miłości pękło Mu serce…
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Wolontariuszka
Studentka do mnie przyszła,
By ją nauczyć cudzej śmierci.
Jest tylko jeden sposób – odpowiedziałem,
Sama umrzeć musisz.
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Powiedz pobożnym
Wieczorem przy chorym siedziałem,
Wówczas pobożni w pokoikach modlili się.
Kiedy z konającym moje serce umierało,
Oni spór o czystość kontemplacji toczyli…
Śmierć nad ranem spotkałem,
Jej chłodem przeniknięty do domu wsunąłem się.
Nie mogłem nikogo zbudzić,
Tak głupio i smacznie spali.
Przy śniadaniu spojrzeniami mnie pytali –
Długo spałeś?
Pewnie oglądałeś nocne kino?
A już pomodliłeś się?…
– Tak, misterium śmierci obejrzałem,
To ono z samouwielbienia mnie obudziło.
Krytycznym wobec siebie uczyniło,
I nauczyło ogrojcowej modlitwy.
Ciężarem opuchniętych powiek – modlę się,
Bólem trzepoczącego serca – modlę się,
Trudem zmęczonych nóg – modlę się,
Udręką ze strachu wyschniętych warg – modlę się.
Panie, nie chcę nikogo sądzić,
I mnie za twarde słowa nie sądź…
Modlitwy nie chcę nikogo uczyć,
I mnie niech nie uczą…
A gdy już umrę,
Weź moje grzeszne serce
I pobożnym powiedz,
– On chciał kochać i mało modlił się…
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Dlaczego żyjesz?
Ona była pełna bólu –
Miała wykrzywione i zaciśnięte usta.
Oczy smutne – niespokojne jak w gorączce,
Daremnie nerwowo kogoś szukały.
Nagle wbiła swoje palce
W ramię księdza obok stojącego.
Krzyknęła – mój syn nie żyje!
Dlaczego ty żyjesz i nosisz sutannę?!
Ksiądz smutno milczał…
Nieśmiało zajrzał w obłęd oczu matki.
– Skąd masz pewność, że żyję…
Już dawno z odchodzącymi dziećmi umarłem.
A jeśli podepczesz sutannę,
Stracisz tego,
Który w Imię Boga,
Może dać ci nadzieję…
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Wędrówka z Jezusem
Wieczorem zmęczony
Na plebanię wróciłem.
Nie rozbierając się,
W fotelu niezgrabnie usnąłem.
Nad ranem natarczywy dzwonek
Do drzwi, zbudził mnie…
Zaspany krzyknąłem – kto tam?!
– Do umierającego – księdza potrzeba…
Pobiegłem z bursą do kościoła,
Jezusa sprawnie w białe płótno zawinąłem,
I z niepokojem szukałem,
Kto mnie do umierającego wołał.
Nie było nikogo.
– To kiepski żart – pomyślałem.
Żeby nie Jezus,
Pewnie bym klął.
Usłyszałem cichy głos…
– To Ja cię wołałem…
Pójdziesz ze Mną,
Zaniesiesz Mnie tam, gdzie inni nie chodzą…
Ze strachu spocony klęknąłem –
Panie zabierz mnie ze sobą,
Zabierz na wielką wędrówkę
Tam, gdzie z bólu łzy wyschły.
Uczyń darem dla tych,
Którzy już o nic nie proszą…
Uczyń przebaczeniem dla ropiejącego
Strupa ludzkiej winy.
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A na tę wielką wędrówkę
Daj serce odporne na ludzką krytykę.
Daj pracowite dłonie,
Które nie zacisną się w pięści.
I poślij mnie
Do umierającej samotnie matki syna alkoholika,
Do rozpaczających rodziców konającego dziecka,
Do prostytutki chcącej powiesić się…
A gdy z bólu serce mi pęknie,
Połóż je na stoliku w swoim wielkim biurze świata,
I uczyń z niego przycisk
Do podań od spraw trudnych.
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Nie miała odwagi
Nie miała odwagi
Na szpitalny krzyż spojrzeć…
Choć wielu dzieciom
Życie uratowała…
Krzyż był zbyt duży i ciemny −
Przypominał jej,
Że jest tylko starym człowiekiem
I jak wszyscy, kiedyś musi umrzeć…
Krzyż hańby w pokoju internowała
Dla lepszych czasów…
Kiedy Chrystus niepotrzebny ludziom,
Na nim nie będzie musiał umrzeć…
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Normalnie do mnie mów
Źle się czułem −
Kląć, czy płakać – nie wiedziałem.
Dziś znowu na korytarzu śmierć spotkałem;
Do sali pobiegłem – było za późno.
Po południu odwiedziła mnie zakonnica;
Ta kobieta – to koleżanka dziecięcych zabaw.
Zwierzyłem się – myślałem, że zrozumie…
Ona mówi – „taka jest Boga wola…”
– Janka, proszę cię,
Dzisiaj mów do mnie normalnie,
Bo mi serce pęknie,
Nie rzucaj w błoto świętych słów.
Ty chyba w depresji jesteś – zakonnica mówi;
Księdzem jesteś – opanuj się.
Do mnie do klasztoru przyjedź,
Tam odpoczniesz i skupisz się.
– Janka, co się z tobą stało?!
Kiedyś jak kobieta kochałaś.
Dzieci umierają, rodzice wiarę tracą…
Janka, trzeba im pomóc – rozumiesz to?
Księdzem jesteś –
Najlepiej im pomożesz,
Gdy na modlitwie będziesz trwał.
Koniecznie zmień pracę…
Niepewnym krokiem do kaplicy poszedłem,
Tabernakulum otworzyłem.
Jezusa palcami delikatnie dotknąłem.
– On żyje i kocha – pomyślałem.
- 379 -

Podałem Go matce,
Której przed chwilą dziecko umarło,
I dodałem – czy Bóg tego chciał? – nie wiem.
Ale to wiem na pewno – bardzo cię kocha – bo pod krzyżem
stanęłaś…
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Ona rani tych, co pozostają
Nie mogłem wiedzieć,
Że to już ostatni raz…
Na drewnianym stołku –
Przy jej łóżku siedziałem.
Mariola oczy pełne łez miała –
Jak matkę w rękę pocałowałem.
Dziewczyna spytała:
– Czy śmierć boli?
Nie miałem siły udawać,
Że pytania nie rozumiem.
Czy umierających boli? – nie wiem.
Tych, co pozostają strasznie rani…
Lepiej byłoby umrzeć,
Niż ze świadomością żyć,
Że nie można było pomóc…
– Śmierć umierających tylko raz boli.
Tym, co żywi pozostają,
Potrafi całe życie zmienić.
Jeśli tam już będziesz, Boga poproś –
Abym, to wszystko wytrzymał.
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Krzycz ze mną do Boga
Niech ksiądz na modlitwę przyjmie,
Moje dziecko ciężką operację miało.
Czy ksiądz to rozumie? − ono kona.
Niech ksiądz ze mną do Boga krzyczy!
– Boże, gdzie jesteś?!
Czy słyszysz zrozpaczoną matkę?
Człowieku – jeśli litość w sercu masz,
Do Boga ze mną krzycz.
– Panie, jeśli jesteś,
Możesz ożywić kamienie.
Panie, jeśli Ojcem jesteś,
Daj mojemu dziecku życie.
O nic innego nie proszę...
Chłopcu daj życie,
A jeśli trzeba zabierz moje.
– Ty wiesz, ja śmierci się nie boję.
Boże z każdym gotowa walczyć jestem,
Ale Ciebie nie dosięgnę.
Ty ukryłeś się w głębi mego serca,
Ty jesteś w konającym dziecku.
Boże, ja chyba wariuję,
Ja tego nie rozumiem.
Już sama nie wiem, kto umiera...
Moje dziecko, czy Ty? – Bóg.
Na kilka minut w kaplicy cicho się zrobiło,
Kobieta przed krucyfiksem leżała krzyżem.
Ksiądz z przerażenia oniemiały za nią klęczał,
A w tym czasie jej dziecko w koszulce śmiertelnej szło na Golgotę.
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Jestem tylko pielgrzymem
Życie jest kruche…
Nie wiem, ile piasku jest w mojej klepsydrze…
Bóg nie umawiał się ze mną,
Że będą tylko pogodne dni…
Jestem przecież tylko pielgrzymem,
A do Miasta Boga tak daleko…
Odpocznę chwilę i ruszę dalej,
Abym zdążył na Wielkie Gody przed nocą Ostatniego Sądu.
Ze sobą nie zabieram nic, oprócz Chleba Życia,
I mocnej wiary, że tam dojdę…
Do ciebie mam tylko jedną prośbę, przyjacielu:
– Jeśli nie możesz mi pomóc w drodze,
To przynajmniej nie przeszkadzaj.
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Jeśli Bóg istnieje
Jeśli Bóg istnieje...
Nie pozwoli zgasnąć nadziei.
Dotknie mego serca,
I delikatnie uzdrowi.
Jeśli Bóg istnieje,
Będzie milczał, gdy boli.
I nie uczyni cudu,
By do mnie nie stać się podobnym.
Jeśli Bóg istnieje,
Spóźni się odrobinę,
Abym mógł spotkać rozpacz,
I z nią porozmawiać.
Jeśli Bóg istnieje,
Nie będzie mi tłumaczył śmierci,
Lecz opowie, czym jest życie
I prawdziwa radość.
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Co zrobiłeś ze swoim z wrogiem?
Śniło mi się, że zmarłem,
I przed Bogiem stanąłem.
Anioł otworzył księgę −
I wszystko byłoby dobrze....
Już szczęśliwy do Raju wchodziłem,
– Gdy Bóg zawołał – zaczekaj!
Wszystko się zgadza,
Lecz co zrobiłeś ze swoim wrogiem?
Panie – nie rozumiem...
– Wroga dałem ci, abyś się zbawił – odpowiedział Bóg.
Miałeś go ze sobą przyprowadzić,
Skoro go nie widzę – wracaj na ziemię...
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Świątynia
Każdy buduje jakąś świątynię:
– Ku czci Boga,
– Samych siebie,
– Innych ludzi.
Do kogo należy moja budowla?
Czy ukończę dzieło przed śmiercią?
– Nie znam tak wielu odpowiedzi,
A chciałbym zamieszkać w Mieście Boga.
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Urządź świat inaczej
Gdy chłopcem byłem,
O czyste serce Ciebie prosiłem.
Gdy mężczyzną stałem się,
Do chorych z Tobą chodzić chciałem.
O to Cię prosiłem,
A Ty cierpliwie modlitw słuchałeś,
I zabrałeś mnie tam,
Gdzie na Twoją pomoc od dawna czekali.
Na początku chyba byłem szczęśliwy,
Ale patrząc w gasnące źrenice dzieci,
Tak bardzo chciałbym,
Żebyś świat urządził inaczej.
Już wiem, czego teologia uczy,
Ale Ty jesteś przecież Bogiem...
Proszę − inaczej ten świat urządź −
I nie każ umierać dzieciom...
Nie będę już nic mówił,
By nieświadomych nie zgorszyć...
Każdemu pisana śmierć – dlaczego jednak dzieciom?
– Panie, kocham Cię – urządź inaczej świat...
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Ksiądz Lucjan Szczepaniak z wykształcenia jest lekarzem. Ukończył Akademię
Medyczną w Łodzi. Zanim wstąpił do
Zgromadzenia Księży Najświętszego
Serca Jezusowego, pracował na oddziale
dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu
im. M. Curie-Skłodowskiej w Zgierzu
koło Łodzi. Do Krakowa przyjechał w
1990 roku. Odbył staż w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej u prof. Jerzego Armaty, którego wiedzę medyczną i predyspozycje moralne ceni wysoko do dziś. W Krakowie pozostał już nie
jako lekarz, ale duszpasterz chorych dzieci, zaangażowany dodatkowo w zajęcia
komendanta szczepu „Szerokie Pole” i kapelana Krakowskiej Chorągwi ZHP im.
Tadeusza Kościuszki. Szybko zyskał miano serdecznego przyjaciela dzieci, co
znalazło wyraz w przyznaniu mu zaszczytnego wyróżnienia Orderu Uśmiechu
w 2003 roku. […] Jest on autorem publikacji naukowych z zakresu deontologii
medycznej i etyki katolickiej. Wymienić tu należy przede wszystkim wydaną w
2003 roku książkę Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej.
[…] Jego liryki stanowią w dziejach polskiej poezji prawdziwy ewenement.
Wyrastają z konkretnych doświadczeń autora − duszpasterza i lekarza, ale sięgają
też do spraw eschatologicznych i dążą do uzmysłowienia odbiorcom wartości
prawdziwie chrześcijańskich. Ukazują doniosłą wartość miłości bliźniego – odbicie miłości Boga. Przekonują o znikomości dążeń do życiowych sukcesów i materialnych zdobyczy. Stawiają miłość przed nienawiścią, pokorę przed dumą, czyn
przed czczą deklaracją. Podnoszą wysoko heroizm cierpiących, ukazują, że „choroba nigdy nie jest jedynie złem fizycznym, lecz czasem próby moralnej i duchowej, okrytej tajemnicą”. Mówią o tym, co w życiu jest najtrudniejsze:
Człowiek powinien swoje dzieci uczyć
Nie tylko szkolnych przedmiotów,
Ale nade wszystko tego, co jest najtrudniejsze:
Jak powracać do życia i jak umierać.
/Matko, Ty wiesz/
Otrzymaliśmy utwory nietypowe i nietuzinkowe. Ich sugestia jest duża, a
zawartość przekazywanych przemyśleń i obserwacji bogata. Czytelnik powraca
do wybranych wierszy nie jeden raz, by je cytować i na nowo odkrywać ich sens i
piękno. Wiersze ks. Lucjana Szczepaniaka realizują model poezji niezawodowej,
szpitalnej, ale także Poezji pisanej dużą literą, nie wymagającej dodatkowych
określeń czy epitetów.
/Ze Wstępu prof. A. Aleksandrowicz/

