Resurrexit sicut dixit!
Zmartwychwstał jak zapowiedział!
Bóg wypełnia swoje obietnice. Zmartwychwstanie Pańskie, które świętujemy, zwycięstwo Światła nad ciemnością, Życia nad śmiercią, kieruje naszą wiarę ku przekonaniu, że
Bóg jest wierny, nie łamie danego słowa, On nigdy nie zawodzi.
Niech doświadczenie Bożej wierności będzie dla nas umocnieniem w obliczu trudności, pociechą wobec smutku i światłem w mroku. Zmartwychwstały Pan niech obdarza
nas pokojem.

Piotr Ciuba OP
przeor
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Drogi Czytelniku!
Składamy w Twoje ręce wielkanocno-wiosenne, elektroniczne wydanie „Dziewiętnastki”,
a robimy to z ogromną radością i wdzięcznością. Mamy nadzieję, że z przyjemnością oddasz się lekturze nowego numeru gazetki.
Tematu przewodniego bieżącego numeru nie jest się trudno domyślić – wystarczy spojrzeć na
tytuły tekstów. Lecz jaki ma to związek z Wielkanocą? Otóż „wiosenne porządki” są nieodłączną częścią tego wyjątkowego czasu. Każdy ma z nimi do czynienia. Niektórzy sprzątają mieszkania, segregują swoje ubrania, książki, stare pamiątki, przekopują się przez zakurzone wieże pudeł leżących
w piwnicy, jednym słowem – porządkują swoje otoczenie. Jednak są też tacy, którzy porządkowanie
rozumieją zgoła inaczej i kiedy zbliża się Wielkanoc, zabierają się za sprzątanie wszystkich sfer swojego życia – zarówno otoczenia jak i siebie samych.
Wręczając Ci tę gazetkę pragniemy życzyć Ci właśnie takich wiosennych porządków. Prawdziwych porządków. Życzymy Ci przeżycia tego szczególnego, błogosławionego czasu w jak najpiękniejszy sposób. Życzymy wiary w to, że nawet jeśli okoliczności nie są sprzyjające, Opatrzność Boża
zawsze nam sprzyja, a Jezus zmartwychwstaje.

Prawdziwych, Dobrych, Pięknych świąt Wielkiej Nocy życzy
Redakcja „Dziewiętnastki”

Chłodne pożegnanie
Siedziała naburmuszona wyrywając z ziemi świeżą trawę, wyrastającą
dookoła. Wiatr, który jeszcze kilka
dni temu wiał lodowatymi podmuchami i zmrażał jej policzki, teraz
przeradzał się w ciepły, lekki wiaterek. “Fuj”- pomyślała ze złością, gdy
zobaczyła, ile kwiatów nagle wyrasta
wokół, nic sobie nie robiąc z lodowatych spojrzeń, którymi w nie ciskała.
Słońce też niczego sobie, grzało intensywnie, jakby specjalnie w nią
kierując swoje najcieplejsze promienie. “Podłe!” - pomyślała i machnęła
gniewnie ręką w jego stronę. Ale ono
także nie przejmowało się jej pogróżkami.
Z lasu słychać było śpiew ptaków,
a powietrze pachniało świeżą ziemią.
Zrozpaczona popatrzyła dookoła.
Wszechobecne kałuże. I wyłaniająca
się z nich trawa. To jedyne, co zostało po jej ciężkiej pracy. Ona też czuła
się jak kałuża - brudna, mokra i już
niepotrzebna. “Wrr, dość tego!” - popatrzyła z bólem w kalendarz. Jeszcze przecież miała czas… teoretycznie.
Lecz ta niewyżyta wiosna musiała
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pomylić sobie miesiące… zresztą jak zawsze.
Spojrzała na góry, tam też nie zostało wiele
bieli. Pagórki pokrywały się zielenią, a drzewa
wypuszczały przedwczesne pączki. “Eh, no dobra pójdę sobie” - powiedziała wreszcie z żalem.
Ptaki zaćwierkały głośniej, przez łąkę przebiegła ożywiona łania. Drzewa zaszumiały radośnie, a potok, przepływający nieopodal, jakby
przyspieszył.
“No co, nie cieszcie się tak, przecież jeszcze tu
wrócę, hehe”- i szybkim krokiem, już nie patrząc za siebie, Zima odeszła na dobre!
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Sprzątanie z mistrzem
Eckhartem
Łzy, westchnienia i wiele innych tym podobnych rzeczy - wszystko to nie jest Bogiem.
Jeśli wam się coś takiego zdarzy, przyjmijcie to
i bądźcie zadowoleni. Jeśli nie, też bądźcie
zadowoleni.

Mistrz Eckhart

Lubię Mistrza Eckharta. Dzięki niemu możemy wzbogacić nasze życie codzienne trafnymi,
krótkimi i czasem oczywistymi maksymami,
które krok po kroku rozwijają naszą duchowość,
zachęcają do przemyśleń. Brzmi to kolorowo,
prosto, aż nazbyt łatwo. Wtedy właśnie znajduje
się mnóstwo wymówek, które nie pozwalają na
zajęcie się tym, co w nas najważniejsze - duszą.
Piszę to, patrząc na samą siebie. Mamy “koronaferie”, sytuację specyficzną. Z jednej strony
ograniczającą, z drugiej zaś stwarzającą mnóstwo nowych możliwości. Zwalniamy, zajmujemy się trochę innymi zajęciami niż zazwyczaj.
Równocześnie przeżywamy okres Wielkiego Postu - okres zadumy, umartwienia i nawrócenia.
Tuż po zamknięciu szkoły weszłam do
mojego pokoju ze świadomością, że nie posłuży
mi, jak ostatnimi czasy, jedynie za sypialnię.
W tej sytuacji większość mojego życia przeniesie
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się właśnie tutaj. Popatrzyłam dookoła. Ledwo rozpoznałam kształt
biurka przygniecionego książkami
i mnóstwem innych rzeczy. Na podłodze ubrania rozrzucone niedbale,
wyglądające jak wypluwka stojącej
obok komody. Ona sama
z wysuniętą szufladą i czającą się
z niej nieśmiale macką nogawki
wściekle żółtej rajstopy. Fotel
w książkach i poduszkach. Kłąb
kołdry i narzuty skutecznie odstręcza od położenia się na łóżku. Tragedia.
Co gorsza, ze mną w roli głównej.
Aby zaradzić choć jednemu ze światowych kryzysów, postanawiam zabrać się za sprzątanie. Robię dobrą
minę do złej gry - puszczam muzykę, śpiewam z Édith Piaf
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose..

Ale to nieprawda. Zdaję sobie
sprawę, że przecież wcale moje życie nie układa się tak porządnie jakby mogło, a wręcz raczej przypomi-
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na bardziej stan mojego pokoju… Wpadam jednak na pomysł, by nadrobić zaległe “Wstawaki” o. Adama Szustaka. I oto
przychodzi rada. Mistrz Eckhart radzi, by
być zadowolonym w każdym stanie modlitwy, angażując emocje lub ich nie angażując. Po dłuższym rozważeniu tej maksymy sprzątanie łączy się z refleksją
o okresie Wielkiego Postu. Muzyka cichnie i postanawiam posprzątać w czasie tej
przerwy - odpocząć od codziennej rutyny
we własnej głowie, w życiu towarzyskim.
To czas na przemyślenia, medytację i pojednanie z Bogiem - jeśli nie w sakramencie - to w modlitwie. Dobrze jest mieć
czas na zapadnięcie się w fotelu z kubkiem herbaty, zamknięcie oczu i posprzątanie. Co lepsze, takie porządki zupełnie
nie męczą. Nie wymagają balansowania
na drabinie ze szmatką i sprayem w ręku
ani innych kaskaderskich lub bohaterskich wyczynów tego typu. To pokrzepiające.
Nie wiem, co mam sądzić o końcu
historii ze sprzątaniem. Tuż po powzięciu
postanowienia o rozszerzeniu zasięgu porządków poza obszar czterech ścian Spotify uprzejmie przypomniał mi, a nawet
ponaglił do wzięcia się za pracę nad sobą.
Rzucił mi rękawicę, w dodatku po niemiecku. Zastanowiło mnie to.

will groß sein, will siegen, will froh sein,
nie lügen,
mit sechzehn sagte ich still, ich will,
will alles, oder nichts.

Hildegard Knef
Für mich soll’s rote Rosen regnen
Mit sechzehn sagte ich still, ich will,

Aby poznać istotę Boga w Jego wielkości,
trzeba najpierw poznać istotę samego siebie
w swojej małości, jako że nikt nie pozna Bo-
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Für mich, soll's rote Rosen regnen,
mir sollten sämtliche Wunder begegnen.
Die Welt sollte sich umgestalten,
und ihre Sorgen für sich behalten.
Und später, sagte ich noch, ich möchte,
verstehen, viel sehen, erfahre, bewahren,
und später, sagte ich noch, ich möcht',
nicht allein sein, und doch frei sein.

Czy naprawdę jest aż tak źle? Działanie
Opatrzności czy po prostu przypadek? Nawet
jesteśmy z podmiotem lirycznym równolatkami. Zmieszałam się…
Mam nadzieję, że ten czas Wielkiego Postu
i zarazy pomoże nam wszystkim rozwinąć się
zarówno duchowo, jak i, mimo pewnego rodzaju izolacji, społecznie - pozwoli zacieśnić
więzi z innymi.
Nie bójmy się posprzątać. Wspominając
z rozbawieniem i dystansem słowa Alberta
Einsteina o pustym i zabałaganionym biurku,
które dotąd zawsze mnie pokrzepiały, oczyśćmy nasze serca, umysły i biurka, nie ustając
w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.
Bo jak znów niezawodny Mistrz Eckhart
twierdzi:
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ga, kto wcześniej nie poznał siebie.

ne.

I to jest w Wielkim Poście bardzo waż-

Pimpolia Picea

go)

1. fragment piosenki Édith Piaf “La vie en rose”
„On marzenia moje zgadł
I życie me,
mój świat
ujrzałam na różowo”
(tłumaczenie autorstwa Wojciecha Młynarskie-

2.
https://www.youtube.com/watch?v=pJX3s19IMxw
3. W wieku 1 6 lat powiedziałam szeptem,

chcę,
Chcę być wielka, dużo zwyciężać, być szczęśliwą, nigdy nie kłamać,
W wieku 1 6 lat powiedziałam szeptem, chcę,
Chcę wszystko, albo nic.

4. Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką
zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste
biurko?

Dla mnie powinno padać czerwonymi różami,
Powinny mnie napotykać wszelkie cuda,
Świat powinien się przekształcać,
A swoje zmartwienia zachowywać dla siebie.

Albert Einstein

A później powiedziałam jeszcze, chciałabym
rozumieć, dużo zobaczyć, dowiadywać się,
zachowywać,
A później powiedziałam jeszcze, chciałabym
nie być samą, a mimo to wolną być.
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Wiosenne porządki
Poukładałam emocje kolorami.
Starannie wytarłam wszystkie kurze dawnych wspomnień.
Wytrzepałam poduszki ze snów niewartych zapamiętania
i kołdrę z zapachów, które przestały być ważne.
Poczynając od ułożonych chronologicznie kaset z nagraniami
Twojego głosu,
omiotłam wzrokiem cały pokój.
Byle tylko teraz utrzymać ten porządek.
Najlepiej do końca życia.

Zjawa
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Wiosenny kącik porad
redakcji "Dziewiętnastki"
Droga Redakcjo!
Droga redakcjo, piszę do was, ponieważ
jakiś czas temu zaobserwowałam u siebie
bardzo dziwne zachowanie. Mianowicie,
chodzi o pewną czynność, którą zwykliśmy
nazywać ,,wiosennymi porządkami”. Sama
jestem zdziwiona. Kiedy byłam jeszcze małym brzdącem, uciekałam od nich najdalej
jak się dało (to jest na drugi koniec mieszkania, do garderoby pełnej długich płaszczy na zimę). Później, kiedy zrobiłam się
już trochę większym brzdącem, uciekałam
jeszcze dalej, tym razem do ogrodu lub lasu. Ogólnie źle mi się kojarzyły. Nudy.
Wiadomo. Problem polega na tym, że od
jakiegoś czasu, wbrew wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi, owe wiosenne porządki
polubiłam. Kiedy przed Świętami Wielkanocnymi rozpoczynała sią przerwa w szkole, zaczęło mnie ciągnąć do mojego pokoju
mieszczącego się na poddaszu. Mózg, który
pragnął z całych sił odpocząć od nauki
oraz wszelkiego myślenia (nic dziwnego,
chyba się zgodzicie), kategorycznie odradzał mi ten pomysł, tylko że nie potrafiłam
się temu przeciwstawić. To było silniejsze
ode mnie. Po głowie cały czas chodziła mi
11 kwietnia 2020

jedna myśl, której znaczenia nie do końca
rozumiem: ,,Muszę uprzątnąć brudy z całego zeszłego roku”. Zaczynałam więc, nie
potrafiąc stwierdzić, co dokładnie robię.
Początek był niewinny – otwierałam okno.
Czemu? Nie wiem, tyle się nasłuchałam
o smogu w Krakowie, takie otwieranie
okna jest przecież niebezpieczne I bardzo
niezdrowe. Potem zaczynałam przeglądać
ubrania. Coś strasznego, do tej pory nocami ze zgrozą przypominam sobie te piękne
koszule, spodnie, spódniczki I sukienki,
które w akcie szaleństwa, bo chyba tylko
tak to można nazwać, oddawałam mamie
do spakowania dla potrzebujących. Zupełnie tego nie rozumiem. Co z tego, że ich
nie nosiłam, były przecież takie ładne,
a jeżeli miejsca brakowało, zawsze mogłam dokupić wieszaki. Następnie zabierałam się za papiery. Nie mam pojęcia, ile
kartek, zapisanych jakimiś na pewno istotnymi rzeczami, oddałam babci na podpałkę dokominka. Cały czas się boję, że nauczyciele upomną się o te karty pracy
z początku pierwszej klasy liceum, muszą
bowiem z czegoś wystawić oceny na
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świadectwo maturalne. Niestety, nie to było najgorsze. Zaraz po skończeniu z papierami zaczynałam porządkować szufladę
z pamiątkami. Wiem, już samo jej istnienie
jest bardzo dziwne i nieodpowiednie dla
ludzi w moim wieku. Tym bardziej powinnam ją zostawić w spokoju i nie rozgrzebywać tych starych śmieci. Ale właśnie podczas wiosennych porządków nachodziła
mnie ochota na wspominanie. To było
marnotrawienie czasu, przecież nie ma
sensu wracać do tej przeszłości, kiedy było
się małym i głupim. Potem szło już gładko.
Wynoszenie śmieci z kosza, w którym tyle
by się jeszcze zmieściło, ścieranie kurzu
z szafek, który i tak zaraz pojawi się na
nich z powrotem, zmiana pościeli, która
jeszcze nadawała się do użycia, odkurzanie
oraz mycie podłogi, która przecież wcale
nie była taka brudna. A na koniec świeże
wiosenne kwiaty do wazonu na stolik.
Wiem, wstyd mi, że tak niszczyłam przyrodę. Więc, Droga Redakcjo, czy to jest normalne? Czy coś jest ze mną nie tak? Jak
pozbyć się tych okropnych nawyków, a co
najważniejsze, potrzeby robienia wiosennych porządków? Proszę o szybką odpowiedź. Święta już zaraz, a ja nie chcę znowu w tym roku przeżywać tego samego…

Broniec
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Wiosenne porządki

1
Najlepiej z tym wejść na strych, wtedy
wypadnie bardziej jaskrawo. Oczy zmrużone, nieprzyzwyczajone do ciemności, parę
kaszlnięć też będzie na miejscu, najnaturalniej na dobry początek wpatrzeć się w małe
okienko (jakieś pewnie będzie), a właściwie,
w to, co tańczy w poświacie. Złote, filigranowe, jaśniejące blaskiem, nienaturalnie powiększone za pomocą tajemniczego efektu
optyki. Jego wysokość kurz w pełnej krasie.
Na pierwszy rzut oka widać walkę
z mieszkańcami, przejmowanie terytoriów
i odbijanie ich na nowo. Szary przeciwnik
nigdy nie ustępuje. Jednak strych pokazuje
wyraźniej inne oblicze nieprzyjaciela ludzkości. Nieco trwożliwie wchodzimy do jego
domeny na chwilę. Każdy krok wzbudza tumany oburzenia, żaden nie przejdzie bez
echa. To królestwo czasu bez czasu, czasu
zatrzymanego już dawno, do którego dostępu broni właśnie kurz. Raz starty - odsłania
przedmiot już po teleportowaniu do teraźniejszości. Trwanie starych mebli, zabawek,
gazet w ich dawnych latach jest możliwe
tylko pod ochroną kurzu, ukryte przed ludzkim okiem.
Nawet machnięcie ręką, nawet smuga po
palcu, nawet większy oddech mąci dawny
porządek. Człowiek przychodzi wciąż na
strych, zazwyczaj składać jego królewskiej
11 kwietnia 2020

mości nowe daniny z rzeczy jeszcze nie pochłoniętych czasem zetlałym. Ale za innym
razem ciężko stwierdzić, kto tu komu służy.
Dobrotliwy kurz, schodząc w ludzkie posiadłości, cierpliwie przypomina: „chwila nieuwagi, wystarczy i tydzień, drobne wakacje
i ja przejmę mieszkanie. Uważaj, twoje ruchy są obserwowane i żaden z nich się nie
powtórzy.” Przestrzeń, raz oswojona, domaga się stałej opieki, żeby nie zdziczeć.
Tak, tak - mówi wtedy rezolutny gospodarz i gospodyni, a potem bez zbędnego
przeciągania ściera potwarz. Pamiętał o porządkach.

2
Jasno - ciemno. Po kolei, z wysiłkiem
włączają się wszystkie kontrolki, jedna
mruga. Wreszcie demonstrują gotowość bojową. Pstryk - znów gasną. Teraz z powrotem - cały czas wierne, zapalają się. Nawet
i skromne światło elektryczne, a szczególnie
już przedmioty zasługujące na dumną nazwę maszyn, to prawdziwi eksperci od
zmartwychwstań. On - off. On. Bez skargi,
na każde zawołanie, nie ociągając się zbytnio i - co dla człowieka najbardziej niepojęte - bez zdziwienia. Ot, istota, której nie mogą zrozumieć, o której istnieniu nie wiedzą,
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przecina nić życia i znów ją związuje. Po nici
życia nic nie widać, nic nie puści pary z ust,
robot się nie dowie. Nie znając siebie, nie
może też wiedzieć o możliwości poczucia
nieufności wobec innych, szczególnie wobec
bogów. Nawet te maszyny, które uczą się,
dokładnie tak, jak ich stwórcy, nie wiedzą
o tym podobieństwie, które tak niepokoi bawiących się w wszechmoc. Nieświadome samych siebie, nierozumiejące - tu człowiek się
z nimi rozumie doskonale. Stąd u filozofów
szukanie dowodu istnienia Tego, Który Wie.

szy kicz od bliskiej osoby staje się nie do
zniesienia w swojej podwójnej naturze potworka i prezentu. Non omnis moriar - powiedział ktoś kiedyś, ktoś inny przeniósł to
na dziedziny bardziej namacalne, jak malarstwo, architektura. Zaś starożytna Greczynka, niewiele wiedząc o swoim przyszłym podobieństwie do Horacego, obrysowała węgielkiem cień ukochanego na ścianie, kiedy
ten ruszał na wojnę. Wątły kształt stał się
niemożliwy do zatarcia drogą dyplomatyczną: póki nie wrócił miły, stawał się jego zastępcą, gdy zaś dotarł z powrotem - znakiem
miłości, którego sprzątnięcie mogłoby ją
unieważnić.
Ludzie zostają w rzeczach, które były im
bliskie, może trochę jak Bóg jest bliski w ludziach. Dlatego każdy szanujący się asceta
jako pierwsze zrywa cienkie nitki przedmiotów przytrzymujących go do spraw tego
świata, od których chce się odciąć raz a dobrze. Potem, z ludźmi, pójdzie już łatwiej.

3
W opuszczonym domu porządki zaczyna
się od otwarcia okna, żeby wpuścić światło
i nowe powietrze. Każde, nawet najschludniejsze pomieszczenie szybko zarasta, trzeba
więc na początek wyrąbać sobie trochę
przestrzeni, rozjaśnić i odświeżyć.
Wyrzucić jak najwięcej (niepotrzebnych)
rzeczy. Tych, co duszą, zabierają czas, uwagę, natłokiem szerzą chaos. Starych, zepsu4
tych - tych łatwiej idzie się pozbyć. NieużyMożna by pomyśleć, że cały kram krawanych, unaoczniających niespełnione masnoludków,
smoków, świętego Mikołaja
rzenia - już gorzej. Ociągamy się więc i łuwchodzącego nam przez komin, czy nawet
dzimy, snujemy tak własny, dobry świat.
magii w wychowaniu to tylko sprytne ćwiTakie rzeczy można też komuś oddać: znajoczenie przed trudniejszym zadaniem - wiarą
memu, kuzynce, bratu, byleby nie stracić ich
w Boga. Mało kto po osiągnięciu pewnego
całkiem z zasięgu wzroku.
wieku, zwykle nazywanego „poważnym”,
Są jeszcze przedmioty używane, tym
wciąż równie poważnie bierze wszystkie
trudno wprost powiedzieć „precz”, w końcu
przekonania wieku dziecięcego. Jeśli zaś tak
osadziły się na nich nasze wspomnienia
i koncepty. Podobnie z podarkami: najwięk12
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robi, naprawdę trudno ocenić, czy lepiej nazwać jego postawę godnym szczerego podziwu zaufaniem do świata czy też zwykłą naiwnością.
Faktem jest, że większość populacji od
czasu do czasu bierze się za porządki we
własnym umyśle. „Ten typ światopoglądu to już było, to już passe, w końcu Newton
i Kant, w końcu Einstein czy Franciszek.”
Niektórzy czasem zdobywają się na więcej
wysiłku myślowego. „Tamto niezgodne
z praktyką, inne - z teorią, no a to z kolei
wprawdzie chyba słuszne, ale wcale mi się
nie podoba.”
Kościół katolicki ma nieco inne podejście
do porządków. Robi to wrażenie, jakby zamiast wyrzucania wolał mało ortodoksyjne
podejście, czyli polerowanie każdej starej
rzeczy, odkrywając wtedy na nowo nią samą
i to, jak wiele jest z nią związanych wydarzeń
i wspomnień. Czasem żaden z zapomnianych
elementów nie wydaje mu się przydatny,
wtedy niektóre części składu tradycji zasnuwa pajęczyna. Czasem odkrywa cudeńka
i wtedy mówi „no widzicie, przecież tam są
skarby!”.
Chyba z resztą też dzięki takiemu podej ściu zachował niektóre prastare obrzędy,
wyrastające głęboko z ludzkiej natury, proste
i przemawiające do serca, uniwersalne.
Święto w czasie przesilenia, świece w ciemnym pomieszczeniu, obmywającą wodę. Te
dawne pola walki z pogaństwem z czasów,
kiedy najpierw chrzczono państwa, a dopie-
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ro później ludzi, są równocześnie miejscem,
gdzie religia jest najmocniejsza, bo najbardziej zgodna z ludzkim odruchem. Takie podejście nie jest sprzeczne z literą Biblii, jeśli
Syn Człowieczy oznacza człowieka w pełni
swojej natury. Każdy ludzki odruch okazuje
się wtedy dziwnym trafem odruchem
w stronę Boga, a dwa pozornie przeciwstawne kierunki - jednym.

5
Słońce przygrzewa, trawa robi się zielona,
brudne okna stają się nieustannym wyrzutem sumienia. Trzeba się wziąć za porządki,
skoro zbliża się wiosna, nie ma wymówek,
jeśli już niedługo Wielkanoc. Wprawne oko
i nos wyczują kurz i będą się miały na baczności. Jego wysokość przypomina - żaden
dzień się nie powtórzy. Całe zastępy ruszają
do pracy, do wypoczynku, do rachunku
z posprzątanych obszarów.
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Szafran
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Wiosenne porządki
gdy idę ulicą
ciemnoszarą
widzę słońce
widzę bezchmurze i niebiałość nieba
życie w małych domach
kolorowych i rosnących

czerwień zieleń żółć czerwień
krew?
czerwień
to tylko barwy ziemi
i głos słowiczy z rusztowania szubienicy
pąk wyrasta na pieńku
list
opada
czerwone rzeki płynące przez czarne czerwone serce
wypełnione płynem
trującym
sprzątam je
wymiatam ze wzgórz i pagórków
dołów i zagłębień
wyrzucam zimowe obrazy
lecz
bez warstwy kurzu
kontur ostrzejszy
barwa wyraźna
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Wszędzie porządki
Jak piękny potrafi być rześki kwietniowy poranek, kiedy słońce prześwieca przez
liście zielonych drzew. W taki ładny dzień
nikomu nie chce się iść do szkoły, tylko po
to, żeby siedzieć w dusznej klasie. Niestety
nikt nie przewidział takich odstępstw
w szkolnym toku nauczania, więc postanowiłam się dostosować i ruszyłam w stronę
gmachu szkoły. Weszłam do klasy spóźniona, więc cicho powiedziawszy: ''Dzień dobry", poszłam zająć miejsce obok koleżanki.
- Witamy Panią Spóźnialską - przywitała
mnie polonistka - siadaj szybko.
Wypełniłam jej polecenie najszybciej
jak potrafiłam, ale to nie zadowoliło nauczycielki.
- Nie tutaj - dodała widząc, że usiadłam obok Karoliny - Usiądź raczej obok...
Krzysia. Przesiadłam się niechętnie, a pani
zaczęła mówić o nowym projekcie, czekającym nas w tym semestrze. Wystarczyła
mi w zupełności informacja, że jest, więc
nie skupiłam się za bardzo. Usiadłam wygodnie i zauważyłam mimochodem, że półki były ustawione inaczej, plakaty naukowe
też zmieniły miejsce lub też zniknęły zupełnie. Na katedrze ktoś postawił kwiatki,
a cała pani Stankowska wyglądała jakoś
tak wiosennie.
- Dobrze, a teraz zapraszam do tablicy.

11 kwietnia 2020

Antonina! - “wiosenna” nauczycielka brutalnie przerwała moje rozmyślania. Wstałam
więc zdziwiona, bo miałam w tym semestrze już chyba ze cztery oceny.
- Opowiedz nam coś o średniowieczu,
może o sztuce lub bitwach - powiedziała,
kiedy stanęłam już przy tablicy. Rzuciłam
błagalne spojrzenie w kierunku Karoliny.
Do głowy przychodziły mi jedynie teksty
z kabaretu i mniemam, że nie byłyby tu mile widziane, gdybym zaczęła je cytować.
Wróciłam do ławki z jedynką, bo Karolina też nie wiedziała zbyt wiele. Pani
Stankowska wywołała jeszcze parę osób do
odpowiedzi, czym wprawiła klasę w konsternację. Kto to widział pytać na pierwszej
lekcji po świętach? Na domiar złego dowiedzieliśmy się również o czekającej nas
wkrótce kartkówce i dwóch sprawdzianach. Patrzyliśmy po sobie z nieskrywanym
zdziwieniem. Polonistka musiała wychwycić nasze spojrzenia, bo wychodząc powiedziała:
- Proszę na mnie nie patrzeć, jakbyście
wszyscy spadli z kosmosu. W waszych głowach też się przydadzą wiosenne porządki,
nieprawdaż?
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Wiatrówka
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Rycerz

Chciałam Ci opowiedzieć o śmierci,
ale Ciebie tu nie było.
Chcesz na obiad przyprowadzić miłość.
Chcesz na obiad winogron kiść.
Mówisz, że nie chcesz słuchać już wcale
tragicznych losów ekspresjonisty,
co wpadł pod koła nienawistnego maszynisty
(nienawistnego nazisty).
Już bym Ci ja chętnie wskazała,
gdzie leży pieczeń- kość, gdzie drzwi.
Lecz z dumy swojej byś tu została,
może do rana, bądź na trzy dni.

Mimoza
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Wiosenne porządki
Ja. Człowiek do głębi zniszczony. Każda
komórka mojego ciała podobno bezkształtna. Nie przyznaje się do niego. Ktoś
kiedyś mnie stworzył, ale jako prototyp, bo
prawdziwy 8-my cud świata powstał kilka
lat po mnie. Teraz mnie nie ma. Kogo obchodziłby twór nader przeciętny, którego
neurony źle przewodzą myśli i zamiast
nieść dobre przesłanie, do serca trafia tylko to ciemniejsze. Nic nie mogę poradzić,
że te podobno niewłaściwie, przyjemnie
łaskoczą i dają jakieś światło na tej beznadziejnej planecie.
Nie lubię ludzi. Oni zawsze oceniają.
Rzadko wychodzę na ulicę, bo czuję na sobie miliony oczu, próbujące zrozumieć, jak
powstała anomalia, którą jestem. Czuję się
jak wyrzutek, jak wychylenie od wszelkich
norm społecznych, jak linoskoczek ze złamaną nogą balansujący na linie. Tak wygląda moje życie. Jestem sam. Chociaż ktoś
kiedyś powiedział mi, że takich jak ja jest
więcej. Jeszcze nigdy ich nie spotkałem.
Otworzyłem oczy. Znów w tym samym,
szarym, brudnym i przereklamowanym
świecie. Często zasypiam, modląc się
w duchu, że kiedyś obudzę się i zobaczę, że
całe moje życie było tylko snem - z gatunku tych, o których się szybko zapomina, ale
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psują Ci cały poranek. Jednak na razie to
tylko złudna nadzieja, która umiera ostatnia, ale mimo wszystko umiera.
W całym domu unosiła się nieznośna
woń spalenizny. Zszedłem do kuchni i zobaczyłem, że kobieta, która mnie urodziła,
właśnie kładła na stole mocno spalone
gofry. Nawet nie jestem pewien, czy to
coś, co leżało na talerzu, zasługiwało na
miano gofrów. To był spalony wiór. Kobieta popatrzyła na mnie i - jakby z przepraszającą miną - zaczęła namawiać, żebym spróbował, bo wstała specjalnie
wcześniej tylko po to, żebym zjadł smaczne śniadanie. Wiedziałem, że to podstęp.
Już nieraz próbowała tej sztuczki. Nawet
kiedyś się na to nabierałem. Przypominałem sobie świat, w którym nie musiałem
zawsze stać w cieniu jedynego skarbu ludzi, z którymi mieszkam. Wtedy nieraz
przechodziło mi przez myśl, że może jednak jestem choć odrobinę kochany. Ale
czar pryskał za każdym razem, gdy 8-my
cud wchodził triumfalnym krokiem do
kuchni. Wtedy znowu znikałem.
Ona to robi za każdym razem tylko
z litości. Żal jej tego czegoś, co kiedyś
przypadkiem powstało i nosi miano jej
syna. Tego gorszego syna. Tego dawno
wyrzuconego z jej świata. Tylko raz na ja-
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kiś czas przypomina sobie o mnie i wtedy
robi te swoje “gofry”. Dlatego tak ich nie
znoszę.
Nie odpowiadając jej, wziąłem moją
torbę, która leżała przy drzwiach i wyszedłem. Miałem dość. Nie chciałem żyć. Nie
widziałem sensu. Dla wszystkich byłem
tylko anomalią lub w ogóle nie byłem. Nie
istniałem, więc jaka różnica, czy dla nich,
czy naprawdę.
Minąłem kolejną ulicę. Widać nadzwyczajna wilgoć odstraszyła ludzi od wychodzenia ze swoich mało światowych czterech ścian. Mgła wypolerowała bruk tak,
że można się było w nim przeglądnąć. Nie
wiedziałem do końca dokąd pójść, ale byłem pewny, że ostatnim miejscem, jakiego
teraz potrzebuje moja dusza, jest szkoła.
Skręciłem w prawo i uświadomiłem sobie, że stoję w miejscu, o którym od dawna
chciałem zapomnieć. Tu zostało mi zabrane całe moje dzieciństwo. Tu musiałem
patrzeć, jak 8-my cud zabiera mi ostatnie
okruszki miłości, której najwyraźniej nie
wystarczyło dla nas obojga. Tu patrzyłem,
jak bawi się z zupełnie dla mnie niedostępnymi osobami, o których zwykło się mawiać “rodzice”. Nienawidziłem tego słowa
całym sercem. Przechodziły mnie ciarki za
każdym razem, gdy je słyszałem. To, co ludzie mówią o tych osobach, to jeden wielki
żart, POMYŁKA. To moja dawna ułuda, że
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kiedyś będzie tak, jak powinno. Ale teraz
już wiem, że nie będzie. Ile łez tu zmarnowałem, ile krzyków o tym, że świat jest
niesprawiedliwy… No jest i nic z tym nie
da się zrobić.
Szedłem dalej. Chciałem jak najszybciej
odejść od grobu mojego szczęścia. Szedłem aleją, na której końcu stał kościół.
Zapomniałem o tym, że istnieje ktoś taki
jak Bóg. Zbyt często drwił ze mnie i nie
słuchał moich próśb, żebyśmy mogli się
zaprzyjaźnić.
Chociaż wciąż pamiętam ten dzień, gdy
prowadzony za rękę przyszedłem tutaj,
aby “przyjąć go po raz pierwszy do mojego serca”. To było tak dawno... Wtedy
jeszcze żyła, ba ... Wtedy jeszcze żyła moja
moralność. Pamiętam, gdy drżącym głosem mówiąc wierszyk do mikrofonu, zapewniałem wszystkich gości, że teraz moje
życie jest pełniejsze, bo jest ze mną Bóg.
Byłem wtedy gotów być przy nim zawsze, na dobre i na złe, ale wymagałem
wzajemności. Gdzie on był gdy go potrzebowałem? Gdy chciałem się komuś wypłakać? Gdzie on był, gdy ona umierała?
GDZIE? I nigdy nie dostałem odpowiedzi
na te pytania i pewnie nie dostanę, bo on
przecież nie istnieje. Gdyby istniał moje
życie wyglądałoby inaczej. Moje życie byłoby prawdziwym życiem.
Poczułem coś mokrego na moim nosie.
Później coś spadło na moją rękę. Zaczęło
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padać. Przekląłem w myśli, bo zapomniałem zabrać parasol. Uznałem, że lekki
deszcz nie zaszkodzi mojemu wrakowi
człowieka. Szedłem dalej, ale lało coraz
mocniej. Już nie dało się iść obojętnie, bo
woda wlewała się za kołnierz i do butów.
Rozglądnąłem się. Bloki mieszkalne, w oddali plac zabaw, a tuż obok mnie kościół.
Deszcz zacinał z ukosa, tak, że nawet parasol nie byłby w stanie mnie przed nim
uchronić. Postanowiłem, że wejdę do
przedsionka kościoła i tam przeczekam
oberwanie chmury. Jednak wbrew moim
oczekiwaniom woda również się tam dostawała. Byłem zmuszony wejść do środka. Zresztą nikt nie mógł mnie stamtąd
wyrzucić, więc wydawało mi się to całkiem sensownym rozwiązaniem.
Otworzyłem drzwi, które przytłoczyły
mnie swoim ciężarem. I nagle ogarnął

mnie dobrze znany zapach. Zapach łez
i nadziei, która dawno umarła razem ze
mną. Wszedłem głębiej. Kiedyś ten kościół
wydawał mi się dużo większy. Dobrze pamiętałem stare obrazy, wiszące na wysokich ścianach. Krążyłem wokół dawnych
wspomnień, kiedy nagle w moją stronę zaczął iść niewysoki ksiądz. Miałem uraz do
duchownych. Odwróciłem się więc i zacząłem powoli przygotowywać się do
ucieczki, kiedy on zawołał, żebym zaczekał.
Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale
w konfesjonale spędziłem 72 minuty.
Gdy opuszczałem kościół, poczułem na
zewnątrz woń kwiatów. Na niebie zza
chmur nieśmiało wyglądało słońce. „Idzie
wiosna” - pomyślałem i wyciągnąłem telefon, żeby napisać SMS-a: „Kocham Cię, mamo”.
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