
„Dom starych i młodych starców” 
 

tomik IV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOM STARCÓW 

  

I. 

starce zamknięte w cztery ciemne kąty 

niemocą – czekającej nas wszystkich starości 

oni darmo czekają wymyślonych gości 

tych mesjaszy co zechcą odwiedzić ich kąty 

  

szorują o podłogę sunące się nogi 

drżące obrzękłe ręce bezwładnie zwisają 

starce mają nadzieję – oni wciąż czekają 

że ktoś przyjdzie że zmiecie kruszyny z podłogi 

  

starce liczą paciorki starego różańca 

sine wargi się trzęsą coś szepcząc po cichu 

i choć drzwiami zamknięta droga złu i lichu 

one wchodzą do środka – chcą zostać do końca 

  

II. 

coraz wyraźniej widzę ślad mojej starości 

wszystko mi starą starość ciągle przypomina 

a ja myślałem spokój i chciałem zazdrościć 

mojej starości nastała godzina 

mam obolałe nogi co już nie chcą chodzić 

stare zniszczone ręce a z nich wszystko leci 

starce 

starce 

jak trudno się z tym pogodzić 

nie płacz matko 

ta łza pada na dzieci 

  

 

 

 

 

 



III. 

gęsty niedzielny krupnik frykas nad frykasy 

zimne kartofle i trochę okrasy 

bezzębne damy i siwi panowie  

jędzą dziękują i mówią na zdrowie 

a jędzą szybko i w rytmie muzyki 

dźwięczących łyżek noży i widelców 

słychać siorbanie ciamkanie i mlaski 

 

 

IV. 

„Kochani nasi ! 

Dlaczego do nas nie piszecie ? My chorujemy. Zdrowia już takiego jak 

dawniej nie ma. Nie mam nawet siły wyjść na spacer. On siedzi przy 

mnie, bo jak się czasem przewrócę – to sama nie wstanę. U nas nic 

nowego. Nikt nas nie odwiedza. Mało kto pisze. Pozdrawiamy wszystkich 

i czekamy na list.  

                                           s t a r c e.” 

  

Wrocław 1973 r. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



POKÓJ 

  

w pokoju gdzie pajęczyn jest na kilogramy 

gdzie rozrzucona pościel i gdzie kurz króluje 

siedzę nad pustą kartką myśli odnajduje 

aby trochę uwolnić nimi mózg zapchany 

  

podarte zabłocone stoją w kacie kapcie 

bielizna stosem leży na starej komodzie 

i jeszcze tyle śmieci na brudnej podłodze 

i zegar deszczu co z okapu bezustannie kapie 

  

płacze zsiniale z zimna obolałe niebo 

nad losem mojej matki – matki tylu dzieci 

a płacze deszczem słonym gorzkim i niemiłym 

  

szarych ścian domu pytam – skąd się to tu wzięło 

skąd ten żal co uśmiechom nie pozwala świecić 

skąd ten ból co chce matkę wpędzić do mogiły 

  

  

 

*** 

kup ten bilet 

dla siebie 

to jest twoje życie 

wsiądź do tego pociągu 

najważniejsze w tym wszystkim 

by jechać 

przystanki też są prawdziwe 

ale nie zatrzymuj się zbyt długo 

każda stacja jest niewiadomą 

kup ten bilet 

nawet jeśli tylko na detoks 

  

  



*** 

nasyć swe ciało 

spełnij jego pragnienie 

tak ostrożnie 

by nie zabijać 

  

dusza wyzwoli się sama 

gdy tylko znajdziesz 

wodę i chleb 

  

  

*** 

skarby wypełniają nas 

ale nie napełniamy się nimi 

  

promieniują z nas 

ale nie gasną 

  

  

*** 

zobacz że jesteś 

to wcale nie jest tak mało 

to jest więcej niż myślisz 

dlatego proszę 

zobacz 

nie mówię – pomyśl 

spróbuj siebie oswoić 

nie bój się – to jest możliwe 

wystarczy trochę odwagi 

oswojony obudź się – otwórz 

po co ci ta klatka 

wpuść bezmiar do twojego serca 

zrób tak 

a zdarzy ci się życie 

  

  



*** 

spróbuj porozmawiać 

spróbuj porozmawiać ze sobą 

bez tej rozmowy nie ma pytań 

niema odpowiedzi 

nie ma szansy na życie 

nie zagłuszaj siebie 

posłuchaj 

zapytaj 

odpowiedz 

spróbuj porozmawiać 

  

  

*** 

gdy się boisz 

pytasz 

jak rozpoznać chorego 

  

gdy jesteś winny 

nie pytasz dlaczego zachorował 

  

  

*** 

narkoman nie kłamie 

on wierzy w to co mówi 

tylko nie zawsze potrafi  

otrzymać słowa 

  

  

*** 

gdy narkoman płacze 

łzy są zwyczajne 

nie są to krople „kompotu” 

gdy płacze jest najbardziej bezradny 

oszukany 

nawet przez heroinę 



 *** 

kwiat otwiera się na słońce 

słonecznik za słońcem chodzi 

idziemy spać gdy zachodzi słońce 

  

obudzić się 

otworzyć się na życie 

być jak dzban pełen źródlanej wody 

jak amfora pełna wina 

  

nasycić pragnienie 

dotknąć światła 

smakować smak 

  

  

*** 

nagroda i kara 

to dzieci naszej ułomności 

taki układ bezprawia i bez prawdy 

kiełbasa na sznurku 

najczęściej sznurek jest batem 

  

  

*** 

popatrz w stronę życia 

to tam 

gdzie jest przestrzeń 

i tlenu dla wszystkich wystarcza 

  

gdzie wszystko jest możliwe 

gdzie rosną marzenia o prawdzie 

  

 

 

 

  



*** 

pełna języków ognia 

języków nienawiści 

słów lęku 

pokrętnej gramatyki 

hałaśliwa i pełna dźwięków 

atmosfera 

niczym wieża Babel 

nie może oderwać się od ziemi 

  

  

*** 

nie zamykaj dłoni by chwycić ułudę 

dar 

na otwartej dłoni 

czeka na cudowne rozmnożenie 

  

  

*** 

w smutnym świecie smutni ludzie 

uśmiechają się smutno 

do własnego smutku 

tylko czasem wspominają 

że kiedyś dawno temu 

był taki jeden wesoły dzień 

  

  

*** 

czy umiesz brać 

bez bólu 

bez leku 

bez brania 

  

  

 

 



*** 

czy wiesz że jesteś światem 

jeśli nie 

to gonisz – uciekasz – boisz się 

i właściwie ciebie nie ma 

  

  

*** 

ileż odwagi 

miał Bóg 

w chwili stworzenia świata 

  

  

*** 

gdy masz uszy które słyszą 

gdy masz oczy które widzą 

gdy masz cały czas 

gdy otwierasz przestrzeń 

  

jesteś światłem 

jesteś światem 

jesteś 

  

  

*** 

ile potrzeba leku 

by zabić odwagę 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



*** 

ciemno już i wiosenna cisza zagląda do okna 

oddycham wolno – może czekam 

sen skrada się powoli 

po cichu 

utuli mnie 

  

ciemno już 

mój sen zajrzał do okna i poszedł dalej 

dlaczego mnie ominął 

nie wiem 

  

  

*** 

kiedy juz nie widzisz wyjścia 

i świat staje się pełen szaleństwa 

  

to boi się twój lęk 

  

gdybyś mógł zobaczyć 

że jesteś 

że jesteś światem 

w czasie teraźniejszym prostym 

  

  

 

*** 

drżący glos i serce aż boli od bicia 

odłożyć trzeba zmartwienia 

choć tak trudno 

bądź czekaj cichością cierpliwą 

nadzieja taka zielona 

w skupieniu oczu  

chce widzieć co nasze 

może wystarczy odwagi 

  



*** 

 „wiedza bogowie ze śmierć jest nieszczęściem 

inaczej sami by chcieli umierać” - Safona 

  

sekundy obosieczne jak pieszczota 

tną stalowy korpus ciała 

metaliczność życia połyskuje w rytmie minut 

co jak pchły skaczą 

godziny płodzą myśli 

co jak rdzawy ślad profanują blask 

  

i kiedy blask odejdzie aby rdza została 

wtedy ostre sekundy balsamują mnie 

zapomnieniem 

i jest mi obojętny profan który wskrzesza 

dla własnej fanaberii 

  

  

*** 

najpierw widziałem kondukt pogrzebowy 

później czytałem nekrolog na drzwiach kaplicy 

  

w tamtym dole 

wykopanym w jasnym piasku obcego cmentarza 

za chwilę  pochowają cię ludzie 

  

nauczyłem się czytać nekrologi 

tylko te o naszej śmierci 

  

 

 

 

 

 

 

  



*** 

każdy krok w czas jest niewiadomą 

choć wiesz 

że u kresu drogi u kresu czasu jest śmierć 

  

każdy krok to niepewność lecz nie bój się czasu 

gdy niesie doświadczenie i włosy posrebrza 

i zmarszczki na czole kreśli 

  

bój się śmierci 

która zabiera dusze z jeszcze żywego ciała 

  

  

*** 

kiedy się ktoś wśród ludzi zagubi  

zatraci 

wyblaknie  

rozleci 

zostanie sam 

  

ty wtedy przyjdź do niego  

tak jak umiesz 

z całego serca chwyć mu serce w dłonie 

ty wtedy bądź z nim  

razem  

w tej samotni 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylogizmy 

  

I. 

zamknięte w chwilach dni 

moje być  

odezwie się czasem 

zamknięte w chwilach dni 

moje ja  

odezwie się czasem 

wolność  

jest tylko chwilą 

bycia sobą 

  

  

II. 

na krawędzi czasu i przestrzeni 

nasze ja przesuwa się cicho 

  

na krawędzi wolności i prawdy 

nasze ja przesuwa się cicho 

  

krawędź 

to linia wolności i prawdy 

czasu i przestrzeni 

o którą tak łatwo rozciąć nasze ja 

  

  

IV. 

dotknięte ja brzęczy 

ślepą miłością potokiem słów  

bełkotem 

szarpnięte ja gra 

gniewna suitę na strunach nerwów 

jakże to ja jest w sobie zakochane 

aż do gniewnej nerwowej ślepoty 

  



V. 

potencja to marzenie  o doskonałym akcie 

akt jest kalekim ideałem smutnej prawdy bytu 

prawda bytu jest rzeczywistą niemożnością aktu 

ale warto próbować 

  

  

*** 

juczny wielbłąd nauki co się w boki wpija 

człapie po piasku pustyni w mej głowie 

czasem krokami pulsu wali w ciasny czerep 

czasem piaskiem spod racic sieje zwykłą cisze 

  

juczny wielbłąd nauki stare dźwiga 

poganiany 

i już miał ruszyć z kopyta 

ale przypomniał sobie o swoim pragnieniu 

 

Wrocław 1972 r. 

  

  

CHLOP PRZY PRACY 

                / z galerii grafiki hiszpańskiej / 

 

twój sierp jest stępiony – zardzewiały od twego potu 

źdźbła są twarde – twoje ręce są twardsze 

twoje dzieci – nie będą więcej płakać 

żyj długo – dłużej niż nędza 

nic to – ze cię przygięła 

utniesz jej łeb – twoim tępym sierpem 

jej krew – zrosi twarde źdźbła 

i ściernisko nie zrani już – twoich bosych stóp 

  

  

 

 



*** 

promień który napotkał kroplę 

rozkołysanej rosy białej i chłodnej 

jak w zbliżeniu kochanków 

zagłębił się w jej ciało 

zrodzili z siebie promyki promieniste 

płynące z iskrzatej miłości 

o jakże zazdrościłem kropli jej szczęścia 

wystawiłem twarz do setek promieni 

ale one tylko tonęły w jej bruzdach 

parząc bez miłości 

  

  

*** 

w migdałach płatków kwiecia – w policzkowych kolorach młodości 

widziałem kwitnące życie   

pracowite pszczoły wypełniały swoje powołanie 

ciężko przelatywały – oblepione słodyczą pyłu 

w ich trudzie widziałem twoje spracowane dłonie 

  

a kwiaty były prawdziwe – raziły żywą bielą 

niektóre miały barwę dojrzewania 

wielki kobierzec płatków wyścielał sad 

drzewa przybrane w swoje ślubne suknie  

przypominały mi twoja młodość 

  

pszczela symfonia budowała nastrój głęboki i pracowity 

wiatr perkusista rozsiewał w powietrzu płatki wiśni 

niektóre drzewa był jakby rozebrane 

  

zobaczyłem tam twoje oczy  

krople deszczu przerwały prace pszczół 

kwiaty zamykały się drżąc z zimna 

woda wolno zmywała stare pnie jabłoni 

sad zakołysał się rzewnie 

  



*** 

ile jest losu w garści chwili 

otwartej nagle w czas nie dobry 

  

ile jest bólu w twoim sercu 

gdy los z nadziei kpi – złośliwy 

  

i jak zatrzymać to co ginie 

jak wiatr za oknem 

jak sen o świcie 

  

  

*** 

powróciła do mnie tęsknota tak prawdziwa rozkoszna 

twoje gesty i słowa były dla niej pokarmem 

muzyka rozrzewniała ją łagodnie 

a później wspólnota ciszy i tęsknoty 

chwilą której nikt nie zapisze  

dała mi miłość uwielbienia 

i była radością 

za jeszcze jedna taką chwilę ofiaruję całe moje życie 

czasie przezywania uczyń swój bieg nieruchomym 

nigdy cię nie zatrzymam 

spokojnie czekam na twoje powroty 

i jestem tu ciągle z miłością czekania 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

tak przylgnąć do twojego ciała  

wtulić się mocno 

z całej siły 

i trwać tak razem wieczność całą  

  

gładzic ramiona plecy dłonie  

czuć oddech drżenie warg na wargach  

całować oczy włosy skronie 

żarzyć ten żar co w środku targa 

  

w dreszczu rozkoszy się wyzwolić 

ustami wpić się w twoje usta 

dusza i ciałem się podzielić 

tym co miłością i rozpustą 

  

  

                 *** 

                 z jednej strony                                       biały mur 

                 z drugiej strony                                      szary mur 

                 a po środku                                           drzwi 

                 ty                                                         i ja 

                 ty tam za                                              ja tu za 

                 a po środku                                          drzwi 

                 wstań i podejdź                                     ja otworzę 

                 potem zamkniesz                                   drzwi 

                 z jednej strony                                       biały mur 

                                                    drzwi 

                 z drugiej strony                                     szary mur 

                                                    drzwi 

                                                 i ja z tobą 

                    obok                                                      drzwi 

                                      dotykamy złotych klamek 

                                            życie nam się śni 

  

  



*** 

ciężar istnienia – pełna lęku czara 

ciekawa jutra – kruszyna nadziei 

i walka – wygrywa silniejszy 

ciągle wygrywać od nowa 

  

  

*** 

prawda jak każdy ideał – pozostanie dla innych 

by omamić nienasyconych pełnią 

  

przytłoczony niepełnością 

wypełniam się umieraniem  

aż do granicy wytrzymałości 

a nawet poza 

gdy wstrzymam oddech  

i ducha oddam 

jednym tchem poza siebie 

  

  

*** 

ostrożnie stąpałeś po ogrodzie 

w ciszy 

na wesołej trawie 

siedział biały motyl 

kołysał się bezszelestnie 

  

a ja zazdroszczę ci 

ciszy  

trawy  

i motyla 

którego nie podeptałeś 

  

  

 

 



*** 

ciepło twojej dłoni zamknąłem w sercu niech tam grzeje 

ciepło twojej dłoni zostało na zawsze wewnątrz 

ciepło twojej dłoni  

to niezwykle ciepło 

  

  

*** 

tego ognia przez łzy co plonie 

uśmiechu gorącego jak kropla potu 

nie bron mi spijać pijanemu tęsknota 

twego słowa przez dobroć danego 

i tej dłoni radością radosnej 

nie bron mi przyjąć  

pijanemu tęsknota 

  

  

*** 

otwieram przed tobą mój początek i koniec 

zachwycony nagłą twoja ciekawością 

daję ci siebie  

aż po wyrzuty sumienia jakie przyjdą 

i cały jestem twój na tą chwilę  

co wiecznością i niczym 

  

kiedy odejdę  

ostatnią myślą zamykając porównania 

nie będę pierwszy ani nie ostatni 

  

i tylko dzień jak wyrzut sumienia wstanie nowy 

i tylko dzień  

i słońce 

i powolne zapominanie 

  

  

 



*** 

za oknem śnieg zakwitł – pooblepiał drzewa 

mróz cicho zaskrzypiał i wicher zaśpiewał 

śniegiem zatumanił – bielą w noc zaświecił 

pod choinka w domu – przykucnęły dzieci 

  

gwiazdkowych prezentów cierpliwie czekają 

dzieci są szczęśliwe – iskry w oczach mają 

za oknem śnieg zakwitł – pooblepiał drzewa 

mróz cicho zaskrzypiał i wicher zaśpiewał 

  

  

*** 

dziś już we śnie nie przychodzi 

zalękniona prawda pustego pokoju 

bolesnego grymasu 

niepokoju 

  

dziś przychodzi teraz 

mówi jestem 

i nie jestem sam 

  

  
 


