
W  tej samej okolicy przebywali w  polu pasterze i  trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

Naraz stanął przy nich anioł Pański i  chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się

przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która

będzie udziałem całego narodu: dziś w  mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym

jest Mesjasz, Pan. A  to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w  pieluszki

i  leżące w  żłobie». I  nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wiel-

biły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach, a  na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Łk 2, 8-14

W  dniu Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, aby Zbawiciel obdarzył Was Swoim błogosła-
wieństwem, radością i  pokojem. Niechaj nadzieja, którą daje nam Wcielenie oświeca mroki nasze-
go życia i  prowadzi nas do Zbawienia.

Redakcja
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Czekolada
24 grudnia 1914

Chyba 11 :37, ale nie jestem pewien, bo
nie nakręcałem zegarka od dawna.

Nazywam się Aaron Connors. Piszę to,
bo wiem, że nie dożyję następnych Świąt.
Mówi się, że wojna skończy się już
w  kwietniu, ale ja w  to nie wierzę. Prze-
stałem wierzyć w  jakiekolwiek pogłoski
o  końcu tej rzezi już dawno temu. Tak
więc, nie dożyję następnych Świąt. Jeśli
nie zabije mnie kulka, to odłamek. Jeśli
nie odłamek, to mróz. Jeśli nie mróz, to
gangrena. Jeśli nie gangrena, to dyzente-
ria. Tyle możliwości! Jestem wolnym
człowiekiem.

13:58, według kaprala Wittmana.
Nie mogłem dokończyć pisać wtedy,

bo strzelali. W  okopach zimno, jak psia-
krew, zamki od karabinów zamarzają.
Zginął Bradley. Wychylił się, kiedy nie
trzeba było i  dostał w  łeb. Co z  tego, że
miał hełm. Szkoda go, polubiliśmy go
bardzo. Nie ma jak go pochować na razie,
poczekamy do nocy. Pomodliłem się na-
wet za niego. Nasz kapelan (nie widzia-
łem go od tygodnia) powiedział kiedyś,
że możemy mu jeszcze pomóc. Nie wiem,
czy Maryja ma na tyle czuły słuch, żeby
wyłapać moją modlitwę z  huku artylerii.

17:14, znowu według kaprala Wittma-
na.

Ciemno jest już od dawna, ale gwiazd
nie widać. Przyszedł goniec z  listami.
Nieszczęsny Bradley dostał list od mamy,
w  środku były skarpetki. Nie widziałem
suchych i  czystych skarpetek odkąd do-
tarliśmy do Neuve Chappelle. Wziął je
jakiś tam kapitan, nie chciałem się kłó-
cić. Ja nie dostałem nic. Z  okazj i wigilii
otworzyliśmy puszki z  puddingiem śliw-
kowym. Uwierzcie, nigdy nie jedliście
czegoś tak obrzydliwego. Od samego po-
czątku wiadomo było, że coś jest nie tak,
bo wieczka od puszek były wypukłe. Ale
byliśmy tak głodni, że zjedliśmy wszyst-
ko. Kiedy zagryzało się sucharami, moż-
na było jakoś powstrzymać odruch
zwrotny.

19:06
Nie wierzę. Niemcy zaczęli śpiewać

kolędy. Okopy obu stron są na tyle bli-
sko, że słychać słowa. Nasi też zaczęli,
tyle że po angielsku. W  sumie to niewiel-
ka różnica, czy Noc jest „silent”, czy „stil-
le”, czy jak to się tam pisze. Mark zaczął
płakać, ale szybko wycierał łzy wierz-
chem rękawiczki, żeby nikt nie widział.
Na rękach miał jakieś błoto i  rozmazał je
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sobie na twarzy. Teraz siedzę pomiędzy
skrzynkami z  amunicją a  workami z  pia-
chem. Mogę się wygodnie oprzeć i  pew-
nie zaraz zasnę. Wczoraj mi się nie udało,
bo od północy waliły nasze działa prze-
ciwlotnicze. Pod tym brudnym kocem
zaczyna robić się mniej zimno. Pamię-
tam, jak mama i  ciotka Margot rwały
pierze na kołdry i  poduszki. Razem z  So-
phie, moją młodszą siostrą, przebiegali-
śmy wtedy przez pokój albo trzaskaliśmy
drzwiami, a  wszystkie te pióra wzbijały
się pod sufit i  wyglądało to pięknie.

Trzeba było szybko uciekać, bo ciotka
mocno biła pasem.

25 grudnia 1914

17:47, według mojego zegarka.
Piszę dopiero teraz, bo wcześniej nie

dało się. Gdyby ktoś mi to opowiedział,
za nic bym nie uwierzył. Rano powinny
obudzić mnie strzały, a  nie obudziły.
Podszedłem do lunetki, przez którą wi-
dać, co jest ponad okopami, i  zamarłem.
Po tamtej stronie, znad worków z  pia-
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chem i  zasieków, widać było podniesione
do góry ręce i  czapkę w  jednej z  nich. Je-
den z  naszych to zobaczył i  postawił
wszystkich na nogi, bo pewnie pułapka.
Ja krzyknąłem na całe gardło, żeby nie
strzelać. Niemiec był nieuzbrojony. Stał
w  pasie ziemi niczyjej . Po chwili małymi
krokami zaczął się do nas zbliżać. Nie
myślałem wtedy wiele. Wyszedłem po
drabince z  okopu z  podniesionymi ręko-
ma. W  innym przypadku pewnie nie
ominąłby mnie sąd wojskowy. Dzieliła
nas coraz mniejsza odległość, widziałem
wyraźnie jego twarz. Mein name ist Hans
– powiedział. – Frohe Weihnachten. Wy-
ciągnął rękę, a  ja po prostu ją uścisną-
łem. Kątem oka dostrzegłem Marka
i  Jamesa, też z  podniesionymi rękami, jak
szli w  naszą stronę. Niemiec wyjął
z  płaszcza zdjęcie jakiejś dziewczyny,
mówił coś. Ja mu na to, że jest piękna, że
pewnie za nim tęskni. On się tylko
uśmiechał. Nie rozumiał ani słowa, ale ja
też. Inni, nasi i  tamci, też wychodzili, ści-
skali sobie dłonie i  składali życzenia.
Rozmawiali tak, jakby się znali od lat,
choć pewnie sporo musieli się domyślać,
częstowali się nawzajem papierosami.

Oni wytoczyli skądś tam beczkę piwa,
my daliśmy im pudding śliwkowy.
Niemcy się nim zachwycali, a  my tarzali-
śmy się ze śmiechu. Najlepiej było, jak
Hamish wykopał piłkę i  zaczęła się gra.
Ja nie grałem, bo bałem się o  moje palce
u  stóp. Ktoś coś mówił o  3:2 dla nich, ale
nie przejmowano się wynikiem. Potem
piłka wpadła na zasieki i  już tam została.
A  później był koniec, bo usłyszeliśmy
ostrzał artyleryjski i  musieliśmy wracać
do umocnień i  już tam zostać. Oficerowie
dogadali się wcześniej , że rozejm potrwa
do północy. Kiedy żegnałem się z  tym
Niemcem, który pierwszy wyszedł, było
mi całkiem smutno. Albo on zabije mnie,
albo ja jego. A  jak już byliśmy w  oko-
pach, usiadłem tam, gdzie wcześniej spa-
łem. Coś w  płaszczu mnie uwierało, to
sięgnąłem do kieszeni, żeby to wyjąć. Nie
wiedziałem, kiedy to się tam znalazło. No
i  nie mogłem uwierzyć, że trzymam
w  ręku tabliczkę czekolady w  czerwo-
nym papierku. „Suße und leckere Schoc-
kolade”. Jestem wolnym człowiekiem.

Ignacy
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Świąteczny Cud na Jasnej
Górze

G rudzień to niezwykły czas dla katoli-
ków, czas związany z  cudem naro-
dzenia Pana Jezusa Chrystusa.

Niewiele osób pamięta, że to właśnie w  drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia
1655 roku zdarzył się jeden z  ważniejszych
w  naszej historii cudów - od najświętszej pol-
skiej góry odstąpił szwedzki najeźdźca. Około
300 bohaterskich zakonników i  żołnierzy pod
komendą przeora ojca Augustyna Kordeckiego
i  miecznika sieradzkiego Stefana Zamoyskiego
wytrzymało trwające ponad 6 tygodni oblęże-
nie niemal dziesięciokrotnie liczniejszych
Szwedów (około 3000 żołnierzy), ostrzeliwują-
cych z  kolubryn klasztor Paulinów. Ważnym
elementem obrony były wypady mające na ce-
lu przygważdżanie wspomnianych wyżej kolu-
bryn (podobnego manewru dokonał
w  powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza
główny bohater, Andrzej Kmicic, w  którego fil-
mową rolę wcielił się Daniel Olbrychski).

Nieznany jest fakt, że obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej został jeszcze przed oblęże-
niem ewakuowany do Głogówka na Śląsku
Opolskim (w  którym rezydował Jan Kazi-
mierz Waza, król Polski) i  podmieniony ideal-
ną kopią, tak by żaden z  pielgrzymów nie
spostrzegł zamiany. Z  punktu widzenia mili-
tarnego zdobycie Jasnej Góry nie miałoby

żadnego znaczenia-jednak zdobycie najświęt-
szego miejsca w  Rzeczpospolitej mogłoby ra-
żąco osłabić morale polskich wojsk w  czasie
Potopu, natomiast wielkie zwycięstwo, jakim
niewątpliwie było utrzymanie twierdzy ja-
snogórskiej , przyczyniło się do odwrócenia
beznadziejnej sytuacj i Polaków. Augustyn
Kordecki w  czasie oblężenia, a  także przed
nim, wykazał się jako dowódca mobilizujący
żołnierzy, zakonnik (według legendy modląc
się na murach twierdzy o  pomoc Bożą),
zręczny dyplomata, mąż stanu i  organizator.
Wszystkie wymienione cechy były skutkiem
starannej edukacj i w  kolegiach jezuickich.

Ojciec Augustyn spisał swoje wspomnie-
nia w  dziele „Nova Gigantomachia”. Wyraził
w  nim pogląd, że obrona Częstochowy to
punkt zwrotny w  wojniepolsko-szwedzkiej .
Tymczasem Potop szwedzki trwał jeszcze 4
lata i  pochłonął tysiące ofiar po obu stronach.

Heroiczna obrona narodowego skarbu by-
ła inspiracją dla wielu wybitnych malarzy,
takich jak January Suchodolski czy Jan Ma-
tejko. Niestety obraz Matejki „Kordecki na
murach Częstochowy błagający o  pomoc Bo-
żą” zaginął w  czasie II Wojny Światowej

i  czeka na CUDOWNE odnalezienie.
Anonim
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BYĆ
T ak dawno niczego nie napisałam.

Nie chodzi o  to, że nie chcę, po
prostu nie potrafię. Nie mogę zna-

leźć odpowiednich słów, rytmu. W  mojej
głowie wszystko brzmi znacznie lepiej , niż
po przelaniu na papier. Zawsze tak jest.
Dlaczego sztuka wyrażania siebie jest tak
bardzo skomplikowana? Tylko nielicznym
udaje się to zrobić. Może to dlatego, że nie
do końca wiem, kim jestem? Ostatnio się
nad tym zastanawiałam. Przecież ciężko
jest wyrazić coś, o  czym się nie ma pojęcia.
Jechałam ostatnio tramwajem. Robię to
stosunkowo często, więc żeby nie popaść
w  rutynę i  uniknąć zniecierpliwienia, przy-
glądam się uważnie temu co mnie otacza.
Skupiam się na teraźniejszości. Tego dnia
mgła otulała miasto tak szczelnie, że nie
było widać nic poza torami zostającymi
gdzieś w  tyle, za toczącym się wolno pojaz-
dem. Zajmowałam ostatnie miejsce – naj-
lepszy punkt obserwacyjny. Pod wpływem
natłoku zdarzeń z  całego (tego) dnia zro-
dziła się we mnie pewna potrzeba rozmo-
wy. Na szczęście zawsze jest ktoś, kto mnie
wysłucha; niczego więcej nie potrzebowa-
łam.
- Boże, czuję, że się duszę. Nie wiem, może
to ta mgła, może zwyczajne poczucie bez-

sensu, którego, zdaje się, każdy czasem do-
tykać musi – myślałam. – Nie wiem, co
mam zrobić, dokąd iść? Ten świat to za
mało.

Tramwaj zatrzymał się na przystanku.
Patrząc w  okno, zauważyłam zbliżający się
samochód, który zatrzymał się na mojej
wysokości. Spojrzałam na kierowcę, lecz
szybko odwróciłam wzrok uciekając przed
jakimkolwiek kontaktem. Gdy tramwaj ru-
szył, jeszcze raz odwróciłam głowę w  jego
stronę. Oddalając się powoli zauważyłam,
że uśmiechnął się do mnie, więc odpowie-
działam tym samym. Poczułam niewiary-
godną ulgę, to był uśmiech pełen dobra,
ciepła i  pocieszenia. Został na moich
ustach już do końca dnia.
- Dziękuję Ci, Panie, za odpowiedź. Może
i  nie wiem do końca, kim jestem, ale
WIEM PO CO. Ludzie są niesamowici! Po-
móż mi BYĆ DLA NICH.

Luthien
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Świąteczne tradycje - choinka

W  chwili, gdy nasze myśli krążą
wokół świąt Bożego Narodzenia,
przypomina nam się ich specy-

ficzny, wyjątkowy klimat wywołujący piękne
wspomnienia z  dzieciństwa i  skłaniający do
marzeń. Przedsiębiorcy, mając na względzie
nasze dobre skojarzenia ze Świętami, zaczęli te
wspomnienia skutecznie wykorzystywać. Już
od końca listopada w  znanych stacjach radio-
wych słychać świąteczne piosenki i  hity, skle-
py nierzadko nachalnie zmuszają do zakupu
prezentów, ulice są uroczyście ozdobione róż-
norodnymi ozdobami, bombkami, łańcuchami
i  światełkami a  po malutkich drabinkach za-
wieszonych na balkonach wspinają się urocze,
grube istoty odziane w  czerwone kubraki
i  czapki. Istoty te szukają ponoć wyłącznie
grzecznych dzieci, chcąc obdarować je prezen-
tami. Ze świętami wiąże się mnóstwo innych
tradycji i  obyczajów, których korzenie sięgają
jednak naprawdę głęboko. Jedną z  takich tra-
dycji mocno w  naszych sercach i  domach za-
korzenionych jest choinka, o  której powiem
teraz kilka słów.

To jeden z  najbardziej rozpoznawalnych
symboli świąt Bożego Narodzenia. Choinka -
świąteczne udekorowane drzewko. Trudno
w  Wigilię szukać domu, w  którym nie ma cho-
ciaż jej sztucznego zamiennika albo choć kilku
powieszonych gałązek. Tradycyjnie choinka
powinna być żywa; zazwyczaj wykorzystuje się

okazy świerku lub jodły. Przystrajamy je
bombkami, świeczkami, łańcuchami, często
również cukierkami albo karmelizowanymi
orzechami, a  na czubek zakładamy gwiazdę
betlejemską. A  pod choinką ukrywamy pre-
zenty, na które tak bardzo czekają dzieci! Dla-
czego dekorujemy akurat.. drzewo? Choinka
bowiem jest symbolem biblijnego Drzewa Ży-
cia. Jest symbolem życia i  odradzania się,
trwania i  płodności oraz nadziei. O  tym, jak
długo będzie ona stała w  naszym domu, decy-
dujemy my sami, jednakże według tradycji
udekorowane drzewko powinno postać w  na-
szym mieszkaniu nie krócej niż do święta
Trzech Króli (6 stycznia) albo do święta Matki
Bożej Gromnicznej (2 lutego).

Już nasi przodkowie dekorowali swe domy
gałązkami, snopami zbóż lub innymi zbiorami:
między innymi fasolą, makiem, konopią. Ozda-
biane drzewko pojawiło się w  XVI wieku,
a  wcześniej w  bożonarodzeniowych misteriach
wystawianych 24 grudnia, w  wigilię Bożego
Narodzenia które opowiadały rajską historię
Ewy i  Adama i  występowało tam jako boskie
drzewo poznania dobra i  zła. Datuje się, że
pierwsze udekorowane jodły i  świerki zaczęły
pojawiać się w  polskich miastach pod koniec
XVIII wieku i  z  czasem zwyczaj ten przyjął się
na wsiach zmieniając typowo polskie, trady-
cyjne ozdabiane ciastkami, kolorowymi
świeczkami czy orzechami gałązki zwane pod-
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łaźniczkami. Zwyczaj świąteczne-
go dekorowania drzewek iglastych,
podobny do tych, jakie znamy dzi-
siaj przywędrował do naszej Oj-
czyzny z  zachodu, konkretnie
z  Alzacji i  Niemiec. Rozpropago-
wał go sam Marcin Luter, któremu
niezwykle podobał się ten sposób
bożonarodzeniowego dekorowania
miast i  domów.

W  tym roku jak zwykle ubie-
rzemy nasze choinki. Pomyślmy
więc może o  tej tradycji. Pomyśl-
my, że to drzewko nie jest tu przez
przypadek. Pomyślmy i  kolędujmy
przy niej na cześć Nowonarodzo-
nego Zbawiciela. Tak jak nasi
dziadkowie i  pradziadkowie. Bo
tradycja ta trwa już od wieków. Od
wieków drzewka słuchają opowie-
ści o  Bożym przyjściu na świat.
Słuchają i  dziwią się, szumiąc.

Mały Elf

Do stworzenia artykułu korzystano

z  informacji zawartych na stronach:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka oraz

www.papilot.pl/lifestyle-ciekawost-

ki/7037/Skad-sie-wziely-swiateczne-trady-

cje.html
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Zazdroszczę mojej
poduszce

Zazdroszczę mojej poduszce.
Tego, że zna mnie lepiej , niż ja sama mogę

siebie znać. Dane jest jej obserwować mnie
w  momencie, kiedy nie mogę udawać. Po prostu
śpię, nie przejmując się Nietzchem i  niczym.
Wreszcie przestaje prezentować sztuczność
nadanej mi formy. Moja twarz nieskalana jest
odpowiednią Gębą. Może przedstawia skończo-
ną głupotę, a  może anielskie zobojętnienie. Moja
autentyczność podczas snu wydaje mi się klu-
czem do odnalezienia prawdy o  sobie.

***
Zazdroszczę mojej poduszce.
Tego, że wie o  mnie dużo więcej niż ja sama

mogę pojąć. Jest bezstronnym obserwatorem
z  zewnątrz. Z  takim samym spokojem spogląda
zarówno na mój płacz jak i  na śmiech, gdy moja
twarz wtulona jest w  jej miękkie objęcia. Słucha,
gdy bełkocze w  gorączce i  mamrocze przez sen.
Uporczywie milczy.

Spanie stanowi połowę mojego życia, a  jest
to czas, gdy w  jakiś sposób sama z  sobą nie
przebywam.

Nigdy nie będzie mi dane zobaczyć siebie
podczas snu. Bo gdy już będę poza sobą, mnie
już nie będzie.

***
Sen, jako czas regeneracji, daje nam siły na

dalsze istnienie. Lecz nie jest to tylko moment
ładowania biologicznych akumulatorów. Pod-
czas snu zaciera się granica między twardą rze-
czywistością a  światem metafizycznym. To we
śnie spotykamy Anioły. To we śnie dostajemy
wskazówki, by jutro mogło być lepsze. To we
śnie toczy się walka o  nasze ja. Jest to czynność
zupełnie dla każdego naturalna a  jednocześnie
owiana woalem niedostępnej tajemnicy.

***
Otaczam moją poduszkę dużym szacunkiem.
Dźwiga ciężar poznania mojej osoby.

W  swojej miękkiej poduszkowatości jest wypeł-
niona tajemną wiedzą. Przybiera formę pamięt-
nika, którego nawet ja nie jestem w  stanie
przeczytać. Uporczywie milczy. A  mój sen wciąż
jest dla mnie męczącą zagadką. W  tym natłoku
rozwiązań i  możliwości najlepszym wyjściem
wydaje mi się pójście spać. Może sen sam coś
o  sobie opowie.

J. Woreczko
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Święta pełne Światła

G rudniowy wieczór był mroźny, ale
bardzo przyjemny. Wszystko przez
olbrzymie płatki śniegu, które bardzo

powoli spadały na ziemię i  otulały ulice lekką,
białą powłoką. Hana siedziała w  swoim pokoju
z  otwartą książką na kolanach. Jednak zamiast
czytać, już od dłuższego czasu zamyślona pa-
trzyła się w  okno. Z  zadumy wyrwał ją głos
matki, która stojąc na dole pod schodami,
krzyknęła: „Hana, zejdź proszę na dół! I  zawołaj
brata po drodze. Już czas, zaraz zaczynamy.”
Dziewczyna zerwała się i  pobiegła do sąsied-
niego pokoju. „Mojżesz, zbieraj się i  schodź na
dół. Babcia z  dziadkiem już są, zaraz zaczyna-
my” powiedziała, po czym szybko zeszła do sa-
lonu. Rzeczywiście, jej dziadkowie już tam byli.
Przywitała się i  stanęła obok matki, czekając na
najmłodszego członka rodziny. Po chwili i  on
zbiegł na dół. Wtedy dziadek Izaak odkaszlnął
i  powiedział: „No cóż kochani, myślę, że może-
my zaczynać”, po czym zapalił szamasz i  zainto-
nował tradycyjną modlitwę:

„Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz

Bóg, Król świata, który uświęcił nas Swoimi

przykazaniami i  nakazał nam zapalać świa-

tła chanukowe.” …

Gdy skończył, stali przez dłuższą chwilę
w  ciszy, wpatrując się w  migoczący płomień
świecy. Po pewnym czasie babcia Estera zaczęła
śpiewać swoim pięknym, głębokim altem
hymn, który zawsze bardzo poruszał Hanę. Po

pierwszej zwrotce dołączyli do niej pozostali:
„Potężna Skało zbawienia mego! Radością

jest Ciebie chwalić. Odbuduj mój Dom Modli-

twy, a  przyniesiemy tam ofiarą dziękczynną.

Gdy nagotujesz miejsce rzezi dla bluźniercze-

go wroga, wówczas zakończę śpiewem hymnu

poświęcenie ołtarza…"
Po odśpiewaniu hymnu stali jeszcze przez

chwilę skupieni, po czym babcia stanowczym
głosem zarządziła: „No już kochani, czas usiąść
do stołu!” Dziadek postawił chanukiję na para-
pecie okna i  wszyscy usiedli do stołu. Zaczął się
radosny czas świętowania: rozmów, śmiechu,
obdarowywania się prezentami i  jedzenia słody-
czy. Hana najbardziej lubiła pączki z  różą, które
babcia sama smażyła specjalnie na tę okazję.
Każdy kolejny wieczór przez następne siedem
dni miał wyglądać tak samo. Dziewczyna lubiła
ten czas, lubiła siedzieć z  dziadkami przy stole
i  słuchać ich opowieści o  rodzinie Machabe-
uszów, o  odnowieniu Świątyni i  zwycięstwie nad
Seleukidami i  cudzie, dzięki któremu chanukija
płonęła w  świątyni przez 8 dni. Lubiła słuchać
tych historii, bo nawet jeśli znała je niemal na
pamięć, to przecież nigdy jej nie nudziły.

O  ile kolejnych siedem wieczorów zawsze
wyglądało praktycznie tak samo - modlili się,
dziadek zapalał kolejną świecę, a  potem siadali
do stołu - to odkąd pamiętała ósmy wieczór róż-
nił się od pozostałych. Nie inaczej było w  tym
roku. Mama już poprzedniego dnia przygotowała
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i  włożyła do lodówki tradycyjne wigilijne potra-
wy. Gdy zaczęło się robić ciemno, po raz ostatni
w  tym roku odmówili modlitwy, a  dziadek Izaak
zapalił ostatnią świecę, która miała płonąć przez
całą noc. Jednak tego wieczoru nie usiedli
wspólnie do stołu. Dziadkowie ubrali się i  życząc
wszystkim miłego wieczoru poszli do siebie. Po
mniej więcej pół godziny przyszli drudzy dziad-
kowie, rodzice mamy. Babcia Irenka jak zwykle
obładowana siatkami z  jedzeniem i  dziadek Jan
niosący zapakowane prezenty. Hana i  Mojżesz
uściskali ich i  zajęli się przygotowywaniem wigi-
lijnego stołu. Tata przyniósł z  sypialni choinkę
ubraną już poprzedniego dnia i  ułożył pod nią
prezenty. Mama krzątała się w  kuchni grzejąc
barszcz, a  Hana z  babcią nakrywały do stołu.
Mojżesz razem z  dziadkiem stali przy oknie wy-
patrując pierwszej gwiazdki. Gdy wszystko było
gotowe, babcia przyniosła Nowy Testament, po-
dała go Hanie i  powiedziała: „Hana kochanie,
w  tym roku ty przeczytasz, dobrze?” Dziewczyna
wzięła książkę, otworzyła w  odpowiednim miej-
scu i  zaczęła czytać:

„Ewangelia wg św. Łukasza

Narodzenie Jezusa…"
Później babcia rozpoczęła modlitwę: „Panie

Jezu, dziękujemy Ci, że przyszedłeś dzisiaj do
nas. Że przybyłeś tak niewinny i  bezbronny. Że
stałeś się jednym z  nas, człowiekiem, że przyją-
łeś nasze ograniczenia. Prosimy Cię, abyś w  te
święta narodził się na nowo w  sercu każdego
człowieka, przynosząc mu pokój, miłość, radość
i  nadzieję. Amen.”

Teraz przyszedł czas na łamanie się opłat-
kiem i  składanie sobie życzeń. Kiedy już wszyscy

ze wszystkimi się wyściskali, życząc sobie „zdro-
wia przede wszystkim” tak, że nikt nie powinien
chorować co najmniej przez następne dziesięć
lat, usiedli razem do stołu. I  znów zaczęły się
gwarne rozmowy, żarty i  śmiechy. Po zjedzeniu
barszczu i  pierogów przyszedł czas na rozpako-
wywanie prezentów. Podczas gdy Mojżesz uwijał
się rozdając wszystkim prezenty, Hana cicho,
w  tle włączyła płytę z  kolędami. Wiedziała, że
później będą wszyscy razem śpiewać, ale chciała
już teraz bardziej wprowadzić się w  nastrój
świątecznej radości. Gdy z  głośników popłynęły
pierwsze dźwięki „Gaudete”, jej ulubionej bożo-
narodzeniowej pieśni poczuła, że ten czas rze-
czywiście nadszedł. Siedzieli przy stole przez
następne kilka godzin jedząc różne pyszności,
rozmawiając, śmiejąc się i  śpiewając kolędy.
Wreszcie, parę minut po jedenastej nadszedł
czas, żeby wszystko uprzątnąć i  jechać na pa-
sterkę. Wchodząc do tak dobrze jej znanego ko-
ścioła przy Stolarskiej niemal drżała ze
zniecierpliwienia, nie mogąc doczekać się tej je-
dynej Mszy. Gdy usłyszała dzwonki i  razem
z  chórem zaczęła śpiewać „Wśród nocnej ciszy”,
czuła jak radość niemal dosłownie wylewa się
z  niej, ogarniając wszystkich ludzi zgromadzo-
nych w  kościele. Liturgia jak zawsze była prze-
piękna, a  oprawa muzyczna dopracowana
w  każdym szczególe. Po skończonej mszy wrócili
do domu, a  Hana szybko wzięła prysznic
i  wskoczyła do łóżka, czując, że jest bardzo zmę-
czona. Jednak o  dziwo bardzo długo nie mogła
zasnąć. Trochę przez ilość wrażeń i  radosne
podekscytowanie, które towarzyszyło jej nie-
przerwanie od kilku godzin, a  trochę przez zdez-
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orientowanie. To ostatnie było dla niej zupełną
nowością, nigdy wcześniej w  czasie świąt nie
czuła się tak skołowana jak teraz. Do tej pory
naturalne było dla niej, że obchodzi i  Chanukę
i  Boże Narodzenie, z  dwoma częściami rodziny
równolegle. Nigdy się nad tym zbytnio nie zasta-
nawiała, po prostu tak było od zawsze. Było to
coś tak oczywistego jak to, że w  sobotę chodzi
razem z  tatą do synagogi, a  w  niedzielę z  mamą
do kościoła. Jednak dzisiaj chyba po raz pierw-

szy uświadomiła sobie, że to jednak nie jest coś
normalnego i  oczywistego, że inni ludzie chodzą
albo do synagogi albo do kościoła i  że to się
chyba jednak wzajemnie wyklucza. Tak błądząc
myślami nawet nie zauważyła, kiedy usnęła.
Następnego dnia rano obudziła ją mama, woła-
jąc na świąteczne śniadanie. Dziewczyna zebrała
się i  zbiegła na dół. Po śniadaniu pomagała ma-
mie sprzątać, a  Mojżesz z  tatą poszli odśnieżać
podwórko. Kiedy krzątały się w  kuchni, nie-

śmiało zaczęła: „Mamo…” „Tak, kochanie?”
odpowiedziała Anna, nie przerywając
mycia naczyń. „Jak to właściwie ze mną
jest, ja jestem Żydówką czy chrześcijan-
ką?” ciągnęła temat Hana. Anna widząc,
że zanosi się na dłuższą rozmowę, prze-
rwała zmywanie, zaparzyła herbatę
i  usiadła z  córką przy kuchennym stole.

„Dlaczego pytasz?”, zaczęła. „No bo wiesz, tak sobie
wczoraj pomyślałam, że chodzenie jednocześnie do sy-
nagogi i  do kościoła, obchodzenie równolegle żydow-
skich i  katolickich świąt chyba nie jest jednak czymś
powszechnym, nie?” „To prawda…” powiedziała Anna
nieco zamyślona patrząc przez okno. „No właśnie – nie
dawała za wygraną dziewczyna – dlatego chcę wiedzieć,
kim właściwie jestem?” „A  kim się czujesz?” Anna odpo-
wiedziała pytaniem na pytanie. „Żydówką. I  chrześci-
janką. To znaczy nie wyobrażam sobie życia bez
modlitw w  synagodze, wszystkich żydowskich świąt
i  opowieści dziadków, ale równocześnie nie mogłabym
żyć bez radości, której doświadczam w  kościele. Dlatego
sama nie wiem…” odparła Hana zrezygnowanym gło-
sem. „Widzisz, kochanie… Sama do końca nie wiem, jak
mam Ci to wytłumaczyć… Może od początku. Jak wiesz,
Twojego tatę poznałam w  Hiszpanii, kiedy po maturze
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udało mi się wyjechać i  zobaczyć trochę świata.
Im lepiej się poznawaliśmy, tym bardziej byliśmy
sobie bliscy, tak, że nie wyobrażałam sobie życia
z  kimkolwiek innym. Po pewnym czasie on się
oświadczył, a  ja oczywiście powiedziałam tak.
Wróciliśmy do Polski i  chcieliśmy się pobrać.
Wiedziałam, że on jest Żydem, że jest wierzący,
ale nie stanowiło to dla mnie problemu, kocha-
łam go. Tak samo jak on wiedział, że ja jestem
katoliczką i  że moja wiara jest dla mnie ważna.
Rodzice też nie robili problemów, na szczęście
zrozumieli siłę tego uczucia. Udało nam się
szczęśliwie załatwić wszystkie formalności
i  wzięliśmy ślub. Jednak wcześniej dużo rozma-
wialiśmy o  tym, jak będzie wyglądało nasze
wspólne życie. Kiedy poruszyliśmy temat dzieci
i  ich wychowania, ustaliliśmy, że będziemy ob-
chodzić zarówno katolicki, jak i  żydowskie świę-
ta równolegle, że będziecie z  Mojżeszem
poznawali zarówno jedną, jak i  drugą religię,
a  kiedy dorośniecie, sami podejmiecie decyzję.
Nie chcieliśmy sobie nawzajem ani Wam nicze-
go narzucać wiedząc, że wiara jest bardzo osobi-
stą sprawą i  że jest ona ważna zarówno dla mnie,
jak i  dla Waszego taty”. Próbowała tłumaczyć
Anna. „Ale Tobie to nie przeszkadza, że obcho-
dzimy święta żydowskie w  domu, że chodzimy
do synagogi? Przecież nie jesteś Żydówką…” do-
pytywała Hana. „Wiesz, kochanie, ja wierzę, że
Bóg jest jeden. Chrześcijaństwo wyrasta z  juda-
izmu i  moim zdaniem nie może zrozumieć
chrześcijaństwa bez znajomości, choćby w  nie-
wielkim stopniu, judaizmu. Jezus był Żydem,
celebrował żydowskie święta, więc czemu ja nie
miałabym tego robić? Ja chodzę z  Wami i  tatą

do synagogi, a  on chodzi z  nami do kościoła, że-
by pokazać Wam, że jako rodzina jesteśmy jed-
nością. Żydowskie święta dotyczą również
chrześcijan, to jest tradycja, z  której wyrastamy.
Różnica polega na tym, że ja wierzę, że Mesjasz
już przyszedł i  że jest nim Jezus, a  tata jeszcze
czeka. Ale nie martwię się o  to. Żydzi są naro-
dem wybranym od początku świata i  nawet jeśli
nie uwierzyli w  Jezusa, Bóg się od nich nie od-
wrócił. Więc myślę, że to dobrze, że czujesz się
równocześnie Żydówką i  chrześcijanką i  moim
zdaniem na ostateczną decyzję przyjdzie jeszcze
czas. A  może nigdy jej nie podejmiesz? Może ca-
łe życie będziesz „pomiędzy” i  właśnie w  tej nie-
pewności odnajdziesz Boga, który narodzi się
w  Twoim sercu?” spokojnie powiedziała Anna.
A  po chwili zapytała: „Wiesz, czemu daliśmy Ci
na imię Hana?”, a  gdy dziewczyna przecząco po-
kręciła głową powiedziała : „Ponieważ po he-
brajsku Hannah znaczy łaska. I  zarówno Hana
jak i  Anna wywodzą się z  tego słowa. Wydaje mi
się, że zostałyśmy przez Boga obdarzone szcze-
gólną łaską życia właśnie w  takiej rodzinie.
Z  pewnością jest to nieco bardziej skomplikowa-
ne, niż życie przeciętnego Kowalskiego, ale czy
nie jest również bardziej ciekawe?” zapytała An-
na z  uśmiechem na twarzy. Po tej rozmowie Ha-
na była jakby spokojniejsza, a  wieczorem, leżąc
w  łóżku, jakby nieświadomie powtarzała w  my-
ślach słowa psalmu: „Boże mój Boże SZUKAM
CIEBIE i  pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje
tęskni za Tobą, jak ziemia łaknąca wody”.

Ruth



DZIEWIĘTNASTKA 15Boże Narodzenie 2014

PROLOG
K iedy patrzę w  niebo, gwiazdy oświe-

tlają moją twarz swoim blaskiem.
Czasami im zazdroszczę, bo chyba

nigdy nie czują się samotne. Każda z  nich jest
piękna, jedyna w  swoim rodzaju. Jednocześnie
wszystkie są częścią pewnej całości. Jak w  ro-
dzinie – mogą na sobie polegać. Zazdroszczę
im.

Kiedy leżę na kocu rozpostartym na dachu
mojego domu, zagrożona, że przez jeden nie-
uważny ruch osunie się jedna z  dachówek lub,
że próbując wstać, potknę się i  spadnę – czuję
się bezpieczna. Łzy jak perły spływają po mo-
ich policzkach, drogocenne kryształki znaczą
nieregularne linie na mojej twarzy. Gwiazdy
pozwalają mi być smutną, a  jednocześnie po-
zostawać w  błogiej nieświadomości.

Kiedy czekam, aż alkohol zacznie działać,
nie potrafię przestać o  niej myśleć. Przez
pierwsze dwa miesiące każdego dnia i  każdej
nocy zalewały mnie fale potężnej jak tsunami
złości, cierpienia, żalu, bólu i  samotności. Pła-
kałam, aż moje oczy puchły do granic możli-
wości. Krzyczałam zatykając uszy, aż nie
byłam w  stanie wychrypieć ani słowa. Biega-
łam po domu i  rzucałam o  ziemię porcelano-
wymi talerzami. Spałam po trzy, cztery
godziny, budząc się zlana potem i  krzycząc
„Mamo, mamo! Gdzie jesteś? Proszę, wróć,
mamo!”.

Kiedy leżałam na dachu wpatrując się

w  gwiazdy, wreszcie miałam chwilę tylko
i  wyłącznie dla siebie. Minęło dokładnie sześć
miesięcy, od kiedy moja mama zmarła. Przez
cały ten czas byłam jak robot – uczyłam się,
jadłam, spałam. Wszystkim tym czynnościom,
które musiałam wykonywać, aby żyć, towa-
rzyszył niemiłosierny ból. Najgorsza była
świadomość. Świadomość, że już nigdy nie
będziemy się kłócić, do kogo należą szerokie
spodnie w  groszki, że nie uśmiechnie się do
mnie, nie powie, że ją denerwuję, ale że kocha
mnie mimo to, nie pochwali mnie ani nie zga-
ni. Już nigdy nie przypali tostów, które robiła
mi kilka razy na rok. Już nigdy nie przyjdzie
do mnie po północy wykończona kolejnym
koncertem, nie wśliźnie się pod moją granato-
wą kołdrę i  nie będziemy rozmawiać do rana.
Już nigdy nie pójdziemy razem na niedzielną
Mszę do Kościoła Dominikanów na Placu
Wszystkich Świętych. Najbardziej jednak ża-
łowałam, że już nigdy nie zobaczę jej występu
w  Metropolitan Operze w  Nowym Yorku. Pa-
miętam to, jakby wydarzyło się wczoraj –
mama z  wypiekami na twarzy wbiegła do do-
mu, wymachując kremową kopertą i  krzy-
cząc „Wybrali mnie, wybrali mnie! Przyjaciel
Jamesa Levina był na moim koncercie
w  Warszawie i  zaprosił mnie bym zaśpiewała
jako Ofelia w  MET!”. Pojechaliśmy do Nowe-
go Yorku na dwa miesiące. Mama grała co
noc, a  ja zwiedzałam najpiękniejsze miasto
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Ameryki Północnej . Ale i  tak wszystkie cuda,
jakie tam zobaczyłam, kupiłam i  doświadczy-
łam, nie mogły się równać z  momentami, gdy
moja mama śpiewała w  MET. Wiedziałam, że
była zestresowana – w  końcu grała w  jednej
z  największych i  najwspanialszych oper na
świecie! Nigdy nie potrafiłabym zapomnieć
tego momentu, gdy usłyszałam, jak roz-
brzmiewa jej głęboki mezzosopran. Widzia-
łam, jak śpiewając unosi się w  powietrze
niczym nieważkie piórko. Czułam blask, jaki
bił od niej podczas jej krótkiej partii. Pomy-
ślałam wtedy, że tylko najszczęśliwsi ludzie
na ziemi potrafią śpiewać niczym anioły. Był
to jeden z  najpiękniejszych momentów moje-
go krótkiego życia, bo właśnie wtedy, jako
niedoświadczona, roztrzepana i  szalona czter-
nastolatka zrozumiałam, jaki jest sens tego, że
Bóg zesłał nas tu na ziemię.

„Przestań!” – skarciłam się w  myślach.
Spróbowałam skupić się na teraźniejszości.
Niestety nastroju nie poprawiła mi nawet
myśl o  moim ojcu. Gorzko zaszlochałam.
W  ogóle mi nie pomagał. Nie potrafił sobie
poradzić ani z  utratą mamy ani z  wychowy-
waniem mnie samemu. Szybko znalazł jedy-
ny skuteczny i  w  pewnym sensie konieczny
sposób – praca. Mój ojciec pracował w  ban-
ku, więc nie należeliśmy do ludzi, którzy mo-
gliby narzekać na brak jakichkolwiek dóbr
materialnych. Pracował od rana do późnej
nocy. Czasami zastanawiałam się, jakim cu-
dem jeszcze funkcjonuje i  czy kiedykolwiek
w  ogóle śpi. Podejrzewałam, że nie zostawało
mu zbyt wiele czasu, by usiąść i  zastanowić

się nad czymkolwiek bardziej dogłębnie.
Oczywiście robił to celowo, dzięki temu nie
myślał o  mamie. I  chyba właśnie to bolało
mnie najbardziej , że nie dostrzegał mnie.
Zdawał się w  ogóle nie zauważać, że JA nadal
żyłam i  potrzebowałam go bardziej niż kie-
dykolwiek. Nie był jedynym, któremu brako-
wało mamy…

Otarłam wierzchem dłoni lewy policzek
i  sięgnęłam do kieszeni podartych spodni. Tej
nocy księżyc świecił zaskakująco jasno
i  (choć z  niemałym trudem) udało mi się
przeczytać list.

„Najdroższa Serafino!

Sama nie wiem, od czego zacząć. Co na-

pisać najważniejszej osobie na świecie, ma-

jąc świadomość, że musi się ją opuścić?

Dobrze wiesz, Córeczko, że żadna ze mnie

pisarka. Tak naprawdę jedyną rzeczą, na

jakiej się w  życiu znałam, był śpiew. Jako

solistka operowa zwiedziłam pół Europy

(i  Nowy York), ale powiem ci jedno – nigdzie

nie było tak pięknie i  magicznie jak u  nas

w  Krakowie. Wyobrażam sobie, że śmiejesz

się teraz tym swoim perlistym, szczerym,

dziecięcym chichotem. Właśnie to kocham

w  Tobie najbardziej, Serafino – Twój ciepły

uśmiech, który potrafił najsmutniejszego po-

nuraka postawić na nogi. Wiesz, dlaczego

na Chrzest wybraliśmy Ci tak oryginalne

i  niespotykane imię, jak Serafina? Bo jesteś

prawdziwym aniołem, Sefi… Och, już pierw-

sze krople łez padają na kartkę. Wybacz

Córeczko, wiesz dobrze jaka jestem emocjo-
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nalna i  nadwrażliwa.

Dobrze, raz w  życiu będę solidna i  kon-

kretna. To, co chciałabym Ci przekazać, wy-

tłumaczyć, nauczyć - nie da się zawrzeć

w  jednym liście, ba, nawet w  nieskończonej

ich ilości. Jako, że urodziłaś się szczęśliwie

trzynastego maja – postanowiłam sporzą-

dzić dla Ciebie trzynaście życiowych rad:

1 ) Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu,

to wszystko będzie na swoim miejscu.

2) Pamiętaj o  mnie i  szanuj swojego tatę.

Musicie być zgraną drużyną!

3) Uwierz w  siebie, bo jeśli nie Ty – to

kto?

4) Zdrowo się odżywiaj i  śpij tak dużo,

abyś była świeża i  wypoczęta.

5) Odnajdź swoją pasję i  rozwijaj się

w  niej, bo to najlepsze w  życiu.

6) Ucz się, bo wiedza to wartość, która nie

przemija.

7) Nie zostawiaj żadnych strojów na spe-

cjalną okazję, bo jest nią każdy dzień.

8) Bądź mądra i  rozważna, znaj konse-

kwencje swoich czynów.

9) Nigdy się nie bój i  nie poddawaj!

10) Nie kumuluj w  sobie złych emocji, ale

je wyrzucaj.

1 1 ) Bądź szalona, nieokiełznana i  ma-

rzycielska – sięgaj gwiazd!

12) Tańcz, graj i  śpiewaj – jesteś wtedy

taka piękna i  czysta…

13) KOCHAJ, SERAFINO!

PS. Kocham Cię. Pamiętaj że będę zawsze

spoglądać na Ciebie z  góry, czuwać i  Cię

słuchać. Rób co zechcesz, bylebyś była blisko

Boga i  szczęśliwa. Tylko tyle dla ciebie pra-

gnę. Gdy będziesz patrzeć nocą z  dachu

w  niebo (tak, wiem, że tam się wspinasz!),

poszukaj Gwiazdy Północnej. To będę ja.

Mama”

Powoli złożyłam kartkę i  włożyłam do li-
liowej koperty. Przetarłam oczy, czując lekkie
zawroty głowy. Wciągnęłam mroźne, lutowe
powietrze i  wypuściłam je, obserwując biały
dymek. Poprawiłam się na kocu i  odszukałam
wzrokiem najjaśniejszą i  największą Gwiazdę
Północną.

„Cześć, mamo, to ja, Serafina” – wyszepta-
łam. –„Od dziś zacznę normalnie żyć. Dla cie-
bie i  dla siebie samej . Nie wiem jak, ale znajdę
siłę, bo ty we mnie wierzysz. Kocham Cię,
mamo i  ufam, że jesteś gdzieś tam w  górze.
Słyszysz mnie?”

W  odpowiedzi Gwiazda Północna mru-
gnęła do mnie swym ciepłym, świetlistym,
śnieżnobiałym blaskiem.

Kasia Kuglarz
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Lampki, a  nawet
lampek Nadmiar

Ulica o  zmroku. Dokoła cicho,
pusto. Wieczór wigilijny.

Myśl: Noc przychodzi w  przebraniu,
owinięta szalem miejskich świateł –
lekkim szalem, co przesłania zachwyt
niezliczonych gwiazd. Noc zakrada się
potajemnie od zachodu, jak przyjaciel
wątpiący, który mimo nieśmiałości
szuka pocieszenia. Noc chłodna, aksa-
mitna i  ulotna, opadająca kurtyną na
zdarzenia skrywane w  głębi mroku,
zdarzenia tajemne, nieświadome, dziw-
ne…

Młody Sceptyk: Po cóż mówimy
o  tym? Temu brak sensu, temu brak
znaczenia!

Ufność: Dzisiaj stanie się coś, stanie
się znowu, już teraz, raz jeszcze. Wszy-
scy wiedzą o  tym – a  przecież nikt nie
wie do końca…

Młody Sceptyk: Ten dzień jest tylko
dniem kolejnym, człowiek naiwny
nadał mu znaczenie. Dwudziesty piąty,
jak dwudziesty czwarty i  wszystkie do-
by wcześniejsze – w  perspektywie cza-
su, czas ten, jak i  inne czasy mu

podobne, jest zbędny z  samej swej za-
sady, z  samej nazwy wyświechtanej ty-
loma życzeniami. Te życzenia idą
w  próżnię przecież, nic nie znaczą.

Myśl: …a  blask tym jaśniej mrok roz-
dziera i  przeszywa, tym głębiej prze-
mawia, tym mocniejsze budzi
pragnienie w  człowieku, przemożną tę-
sknotę…

Młody Sceptyk: Cisza! Waszych
świateł, światełek mam powyżej rzęs
i  obu półkul – a  śpiewów, a  dzwonków,
dzwoneczków kolorowych, karteczek
„gwiazdkowych” już nie mogę ścier-
pieć, nie mogę już…! Te złotka, sreber-
ka, to wszystko nadmierne, wydęte jak
jedna bańka ogromna… a  wszędzie te
drzewa, drzewka, całe w  światłach…

Myśl: (raptownie przerywając mono-
log natchniony) Patrzcie go, choinki się,
nieszczęsny, uczepił i  tak dynda men-
talnie.

Ufność (cicho, ale z  perswazją): To
nie o  wszystko chodzi, tylko o  rzecz
jedną. O  tamtym zapomnieli, pod na-
tłokiem zewnętrzności – od lampek
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w  oczach pociemniało, od bibułek
barwnych wyblakło, od śpiewów
bombkowo-karpiowych coś jakby…
przygłuchło. Trudno się do serca spra-
wy dogrzebać pod górą milusiństwa,
ale dogrzebać się trzeba.

Myśl: (skądinąd łopatę wyciągając,
Ufności salutując) Kopmy więc, jeden
z  drugim!

Młody Sceptyk: Fakt faktem, że rze-
czy sensu dojść należy… dzień jednak
dniem tylko pozostanie.

Ufność: Ale! Nie o  datę się tu roz-
chodzi, a  o  osobę. Tak często – a  szko-
da! – nadmiar pustkę ma zastąpić. Tyle

można przegapić najważniejszych rze-
czy – spraw tak codziennych, powsze-
dnich, jak ten precel najzwyklejszy –

Myśl: (przerywa, kopiąc wśród Nad-
miaru) Jak choćby precel-obwarzanek
razowy, rasowy…

Ufność: (kontunuuje) …a  to Święto,
które wszędzie jest, ale na niby, jest –
ale tak do połowy: przywrócić do nie-
go, na już, na zaraz, na osobiście
i  prawdziwie należy – Osobę w  nim
najistotniejszą. Spójrz…

Młody Sceptyk: Spoglądam.
Myśl w  międzyczasie stworzyła tu-

nel w  stosie prezentów i  ozdób choin-
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kowych, jak korytarz, na którego koń-
cu coś się znajduje; coś dotąd ukryte
za ścianą Nadmiaru.

Ufność: Widzisz? Tam, o  – postać
mała, a  wielka –Osoba. Tam są święta,
tam jest serce świąt.

Młody Sceptyk: Wyraźniej wskaż,
nie widzę, dojrzeć nie mogę…

Myśl: (przystając, zapatrzona
w  miękkie światło bijące z  drugiego
końca korytarza) „W  nim było życie,
a  życie było światłością ludzi… A  świa-
tłość w  ciemności świeci,” w  ciemno-
ści świeci, w  ciemności wielkiej… „lecz
ciemność jej nie przemogła”. „Na świe-
cie był,” wśród ludzi, wśród takich jak
my, i  dzisiaj wśród nas… „i  świat prze-
zeń powstał, lecz świat go nie poznał”.
Nie stawiajcie lampy jedynej pod łóż-
kiem, nie zmieniajcie Światła na lamp-
ki marne, na lampeczki…

Młody (już nie) Sceptyk: Tam, wi-
dzę!

Ufność: (powtarza) Dzisiaj stanie się
coś, stanie się znowu, już teraz, raz
jeszcze…

Młody (już nie) Sceptyk: Dosyć
mówię „gwiazdkom” i  płytkim życze-
niom: piękno niech będzie, radość
niech będzie, radość wspaniałą jest
przecież, spójrzcie jednak głębiej…!
Przejdźmy do sedna dnia tego, zanim
góra Nadmiaru przygniecie nas do-
szczętnie!

Myśl: (powtarza, z  blaskiem
w  oczach): Zanim góra Nadmiaru
przygniecie nas doszczętnie…

Fragmenty cytowane z  Ew. Św. Jana
1 : 4,-5,10
Cristabel












































