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Nie mam żony, dzieci, 
a i poważanie społeczne 
coraz mniejsze. 
  
Boję się koronawirusa, 
ale nie tracę ufności, 
nie tracę powagi. 
  
Chciałem, żeby Chrystus 
obmył moje nogi, przepasał 
na nieznane drogi. 
  
Jemu zdaję sprawę 
z sensu własnego życia, 
z bólu niezrozumienia. 
  
W każdej chwili kładę 
swoje ciało i swoją duszę 
pod Jego stopy zranione, 
  
pod Jego krzyż wywyższony, 
pod Jego miecz miłosierny 
miłością skruszony. 
  
Jestem księdzem, 
co znaczy, że mogę już umierać. 

 

 

Kamień 

Nasz świat łamie się od wewnątrz. 
Wirus to tylko straszny tego znak. 
Bośmy zgrzeszyli, jedni powiadają. 
Drudzy zaś mówią, że to losu gest. 
  
Jak jest naprawdę niewielu wiadomo. 
Trzeba po prostu pozostać w pokojach. 
Nisko się schylić aż do dna podłogi. 
Bez słów, bez żalu, tylko z łzą gorącą. 
  
Ona jedynie zdolna uspokoić 
Nasze zgnębione, zmęczone ramiona. 
Podłożyć kamień, który nas podtrzyma. 



Polna trawa 

Ciało tkanka po tkance 
coraz słabiej oddycha, 
nie chce widzieć świata, 
niewiele ma do powiedzenia 
zastygły w pustce. 
  
Co teraz zrobić? 
  
Czy zawierzyć: żebyśmy 
zdali się na los z nieba, 
żebyśmy upadli na twarz 
przed każdym, kto potrzebuje 
pomocy i czułości, 
żebyśmy nie trwonili czasu, 
nie grzeszyli na własną zgubę, 
grzech zresztą nie jest 
sprawą prywatną. 
  
Byłoby piękniej i spokojniej, 
gdybyśmy nie marnieli, 
jak polna trawa. Niestety, 
Bóg nie podał nam ręki, 
zdał się na naszą wolność, 
zaradność i odwagę. 
  
Ufam, powiedział, że sami sobie 
poradzicie. 
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Poezja księdza Jana Sochonia to przykład liryki silnie osadzonej w tradycji literatury 
polskiej i światowej. Sochoń pisze prosto i jasno, jego wiersze są klarowne i czyste. To 
poezja kogoś pogodzonego z Bogiem, z naturą, ze światem. Po śmierci Jana 
Twardowskiego to właśnie ksiądz Jan Sochoń wydaje się pierwszym w zakonie polskich 
księży poetów. 

                                                                                                                 Janusz Drzewucki 

Jan Sochoń zna wartość ludzkiego „tu i teraz”. W swoim nieustępliwym śledzeniu 
różnorakich odmian miłości jest z pewnością mistrzem. Miłość zmysłowa, synowska, 
braterska i ta najwyższa z odmian miłości – miłość Boga – utrzymują się wciąż w jego 
wierszach na poetyckim piedestale. Sposób, w jaki ten poeta wyraża własne metafizyczne 
niepokoje i nadzieje, znacząco go wyróżnia spośród piszących kapłanów i niekapłanów. 

                                                                                                                Adriana Szymańska 



W bagażu podręcznym księdza Sochonia jest nie tylko własna poezja, jest postawa 
otwarcia „ku”, nacechowania miłością. Dowodzą tego piękne i szlachetnie proste 
„modlitwy”, w których życie, ciało, podziw, wdzięczność z zobaczenia rzeczy pięknych 
traktowane są jako DAR. Dar, który należy nie tylko dostrzec i odebrać, ale też właściwie 
przyjąć, wykorzystać, ale też zagospodarować. Fundamentalne pytanie tego świetnego 
tomu brzmi: Czy Pana Boga cieszy nasze życie? A ta poezja, oszczędna, nowoczesna, 
wzruszająca w szczególny sposób – to właśnie „słowa, które znaczą więcej”. Oto aktualna 
definicja liryki autorstwa księdza poety Jana Sochonia przedzierającego się przez dni i 
noce, minionego już, upalnego amerykańskiego sierpnia. 

                                                                                                             Krzysztof Lisowski 

Prostota, brak efekciarstwa, komunikatywność – to podstawowe wyróżniki wierszy ks. 
Sochonia. Choć poeta porusza się w kręgu problematyki religijnej, jest daleki od 
potocznych wyobrażeń o ortodoksji. Większość wierszy to świadectwo osobistej, zażyłej 
relacji z Bogiem i zadziwienia stworzonym przez Niego światem. W tomie znajdujemy też 
przejmujące wiersze o matce i ojcu czy wiersze poświęcone innym poetom (np. Czesławowi 
Miłoszowi). Poezja Sochonia nie cofa się przed zwątpieniem, rewaloryzuje też cielesność, 
co owocuje mistycznymi erotykami. 

                                                                                                               Juliusz Kurkiewicz 


