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Kopciuszek

Okulary zaparowały mi od razu, gdy wy-
szedłem z  ciepłej kawiarenki. Przetar-
łem szkła rękawiczką, której jeszcze nie
zdążyłem założyć, i  spojrzałem przed

siebie. Pusto. Jedynie biało-czerwone barierki od-
gradzające wykopy wyróżniały się na tle wszech-
obecnej szarości, nieodłącznego elementu późnej
jesieni. Nagle przed oczami mignął mi kształt. Nie-
wielki przedmiot spadł tuż przede mną. But. Damski
but. Odruchowo spojrzałem w  górę i  zamarłem. Na
dachu kamienicy, wychylając się poza jego krawędź,
stała kobieta. Nie czekając na dalszy rozwój wyda-
rzeń chwyciłem buta, podbiegłem do bramy bu-
dynku i  z  całej siły naparłem na drzwi. Ustąpiły po
dłuższej chwili. Wbiegłem na schody, jednocześnie
rozglądając się za wejściem na dach. Poczułem nie-
wysłowioną ulgę, gdy na ostatnim piętrze moim
oczom ukazał się uchylony właz. Stopnie drabinki
były bardzo chłodne, jednak nieporównywalnie
bardziej zimna była blacha dachu. Kobieta stała na
krawędzi i  wciąż patrzyła w  dół. Była ubrana
w  szary sweterek i  granatową spódnicę. Powoli,
z  wyciągniętą ręką, zacząłem iść w  jej kierunku.
Kiedy byłem parę metrów od niej, cicho powiedzia-
łem:
- Proszę, nie rób tego.
Dziewczyna wzdrygnęła się i  odwróciła. Cholera,
źle. A  gdyby straciła równowagę? Gdyby spadła, bo
ją wystraszyłem?
- Co tu robisz? - spytała, pociągając nosem. Płakała.
Pod jej oczami malowały się długie, czarne smugi
rozmazanego tuszu do rzęs.
- Przyniosłem twoją własność – odpowiedziałem,
wyciągając drugą rękę.
- Nie będzie mi już potrzebny.
- Ależ będzie. Jeśli się przeziębisz, a  zaręczam ci, że
tak będzie, jeśli nie założysz czegoś na siebie, nie

wyjdziesz z  domu przez najbliższy tydzień.
Chciałem delikatnie się uśmiechnąć, ale nie do

końca wyszło mi to dobrze. Zamiast tego na mojej
twarzy pojawił się nieokreślony grymas.
- Proszę, daj mi rękę – powiedziałem tak łagodnie,
jak tylko potrafiłem. - Zejdźmy z  dachu.

Kobieta wbiła we mnie oczy, jak gdyby chciała
wyczytać moje intencje. Zmarszczyła brwi tak, że
pojawiły się między nimi małe zmarszczki, po
chwili jednak powoli chwyciła mnie za dłoń. Nie do
końca wiedząc, co robię, przyciągnąłem ją do siebie
i  objąłem. Była lodowata. Zdjąłem swój płaszcz
i  zarzuciłem na jej ramiona.
- Pod nami jest ciepła kawiarnia. Chodź, napijemy
się czegoś.

Całą drogę po schodach kobieta drżała z  zimna.
Okulary znów zaparowały mi od zmiany tempera-
tury. Gdy tylko zajęliśmy stolik, przy którym wcze-
śniej siedziałem, podeszła kelnerka.
- Co dla państwa?
- Dwie duże gorące czekolady. Jedna z  bitą śmieta-
ną, a  druga...
- Z  mlekiem, jeśli można – powiedziała cicho nie-
doszła samobójczyni.
Kelnerka zniknęła za barem, a  ja zacząłem się przy-
glądać kobiecie siedzącej naprzeciw mnie.
- Jak masz na imię?
- A  na jakie imię wyglądam? - odpowiedziała pyta-
niem na pytanie.

Da się wyglądać na jakieś imię? Powoli analizo-
wałem każdy szczegół jej twarzy, to, w  jaki sposób
układają się jej kasztanowe loki, jak mruży swoje
piwne oczy, jak w  białym świetle lampy jarzeniowej
wyglądają jej piegi. Wyglądała trochę jak orzech la-
skowy. Ala na pewno tak się nie nazywała.
- Karolina – strzeliłem.
- Nie, ale też na „k”.
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- Kaja, Kamila, Kasia. Mów stop, jak trafię - odpar-
łem nieco rozbawiony. - Klaudia, Klara, Klementy-
na...
- Stop.
- Klementyna. Ładnie. Ja mam na imię Ignacy.
- Powiedz mi, Ignacy, czemu wszedłeś na dach.
- Jak to, czemu? Bo stałaś na krawędzi. Chciałaś
skoczyć...
- ...a  ty mi to uniemożliwiłeś. Mam powody.
- Żaden powód nie jest dobry, żeby pozbawiać się
życia.
- No to powiedz, jakie mam powody, żeby żyć?

Nie odpowiedziałem nic. Zastanawiałem się nad
tym zdaniem, które uczyniło powietrze między nami
gęstszym od ołowiu.
- Czasem człowiek budzi się ze świadomością pustki.
Ubytku, który trudno zdefiniować. Po prostu czegoś
mu brakuje - kontynuowała z  nieodgadnionym wy-
razem twarzy - A  ja budzę się w  takim stanie co-
dziennie.
- Jest to zupełnie normalny objaw – odrzekłem nie-
pewnie.
- Czego?
- Istnienia.

Przez dłuższą chwilę żadne z  nas nic nie mówiło.
Klementyna patrzyła ponad moim ramieniem na
ścianę. Bardzo powoli przesunęła wzrok, aż w  końcu
dotarła do moich oczu.
- Jesteś niezwykły – po tak długiej ciszy jej głos za-
brzmiał nieco obco.
- Każdy jest.
- Jak każdy jest niezwykły, to nikt nie jest.
- Nie.

Nasza rozmowa zaczęła przypominać rozgrywkę
szachową. Długo nic. Ruch. Długo nic...
- Co mam teraz robić? - spytała dziewczyna nie-
określonym tonem. Przypominał on nieco zgrzyt pa-
znokci po ścianie.
- A  co normalnie robiłabyś o  tej porze?
- Siedziała za biurkiem i  uzupełniała tabelkę inwen-
taryzacyjną.
- No to na pewno tego nie rób. Idź do kina. Albo do
biblioteki. Weź cokolwiek z  półki i  zacznij czytać.
Wkładaj kwiaty za wycieraczki samochodów. Po-
sprzątaj w  pokoju. Ścigaj się z  tramwajem. Uśmie-
chaj do ludzi na ulicy. Potem zadzwonisz do pracy
i  powiesz, że nie dasz rady przyjść z  powodu choro-

by.
- Co mi jest? - spytała, uśmiechając się lekko.
- Ból świata – na tyle, ile potrafiłem, odwzajemni-
łem uśmiech.
- Idę do biblioteki – oznajmiła Klementyna, wstając
od stołu.

Również wstałem. Dziewczyna spojrzała na mnie
przenikliwie i  zrobiła krok w  moją stronę. Stanęła
na palcach i  zbliżyła swoją twarz do mojej. Przez
chwilę nie mogłem poruszyć żadną częścią ciała.
Nie. Nie, nie, nie.
- Nie rób tego – powiedziałem, delikatnie odsuwając
ją od siebie. Podsunąłem jej pod twarz moją prawą
dłoń, na której widniała obrączka. - Ona jest naj-
ważniejsza.
- „Ona” teraz nie widzi – mruknęła, ponownie przy-
bliżając się.
- Ona jest najważniejsza – powtórzyłem, dobitnie
akcentując ostatnie słowo.
- Każdy ma coś najważniejszego – jej głos był wy-
prany z  wszelkich emocji. - Tylko nikt nie ma mnie.
- Wiesz, że to nieprawda.
- Wiem, że nie podobam ci się.
- Klementyno, mam żonę i  synka w  drodze. Nie pa-
trzę na ciebie w  ten sposób.
- Właśnie - odpowiedziała i  uśmiechnęła się gorzko.

Odwróciła się na pięcie i  ruszyła w  stronę wyj-
ścia. Spojrzała na mnie tylko przez moment, przy
samych drzwiach. Wyszła bez słowa pożegnania.
W  głowie huczało mi od myśli. Co teraz, co teraz?
Zapłaciłem rachunek przy barze, zostawiłem mło-
demu kelnerowi parę złotych napiwku. On widział,
co tam zaszło. Widział, a  teraz patrzył na mnie tak
dziwnie. Z  szacunkiem? Wiedziałem, że w  tym mo-
mencie przewietrzenie głowy dobrze mi zrobi. Oku-
lary znów zaparowały, gdy znalazłem się na szarej
ulicy. Jestem spóźniony do pracy. Jakoś się z  tego
wytłumaczę. Wsiadłem do stojącej przy krawężniku
taksówki i  podałem adres. Raz jeszcze spojrzałem
na dach kamienicy. Klementyna znowu tam stała.
Z  butem w  ręku. Gdy chodnikiem przechodził mło-
dy chłopak, upuściła go tak, że wylądował tuż przed
jego nosem.

Ignacy
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Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Chrystu-
sa. Jest ustanowiona na pamiątkę Ostatniej Wie-
czerzy, którą Jezus spożył wraz z  uczniami przed
swoją zbawczą śmiercią. Eucharystia ustanawia
przymierze między Bogiem a  ludźmi. Trzeba
zwrócić uwagę na fakt, iż podczas Eucharystii
Jezus łączy się z  nami w  bardzo intymnej relacji.

W  Ewangelii świętego Łukasza o  ustanowieniu
Eucharystii jest napisane:

Gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy
stole, a  wraz z  Nim apostołowie. Wtedy powie-
dział do nich: „Tak bardzo pragnąłem spożyć tę

Uczta mszalna
Paschę z  wami, zanim będę cierpiał. Bo mówię
wam: Już więcej nie będę jej spożywał, aż wy-
pełni się w  królestwie Bożym” I  wziął kielich,
odmówił modlitwę dziękczynną i  powiedział:
„Weźcie go i  rozdzielcie między siebie. Bo
oświadczam wam: Odtąd nie będę już pił
z  owocu winnego krzewu, aż przyjdzie króle-
stwo Boże". Następnie wziął chleb, odmówił
modlitwę dziękczynną, połamał i  dał im, mó-
wiąc:

„To jest moje ciało, za was wydane. Czyńcie
to na moją pamiątkę". Podobnie po wieczerzy
wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest nowym
przymierzem w  mojej krwi, która jest wylewana
za was.

W  dalszej części historii wyglądało to tak: sto
lat po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie gro-
madzili się w  zwykłych domach i  tam sprawo-
wali Eucharystię. Obrzędy eucharystyczne mogły
odbywać się wszędzie tam, gdzie byli kapłani.
Domy, w  których się modlono nie różniły się ni-
czym od domów pogańskich. Dla pierwotnego
Kościoła sam kult nie uświęcał miejsca jego
sprawowania. Dlatego w  tych czasach nie było
budowli sakralnych. Eucharystię sprawowano
tak, jak to opisują Dzieje Apostolskie:

A  łamiąc chleb po domach, przyjmowali po-
siłek z  radością i  prostotą serca. (Dz 2,46b)

W  tych czasach łamano zwykły chleb, zamiast
posługiwać się komunikantami. W  starożytności
Eucharystię spożywali tylko ci, którzy nie trwali
w  grzechach. Katechumeni i  ci, którzy porzucili
religię, za każdym razem musieli opuścić kościół
przed rozpoczęciem Liturgii Eucharystycznej .
W  obecnych czasach Eucharystii nie powinni
przyjmować katechumeni i  ci, którzy popełnili
grzech ciężki (popełniony z  pełną świadomością).

Kolejnym zagadnieniem są sposoby przyjmo-
wania komunikantu. Rozróżniamy dwa: na rękę
i  do ust. Według mnie sposób przyjmowania za-
leży jedynie od preferencji danej osoby. Ja od ja-
kiegoś czasu przyjmuje Jezusa na rękę. W  ten
sposób czuję tą intymną relacje z  Jezusem.
W  wielu krajach na świecie księża dają komuni-
kant ludziom tylko na rękę – tam jest to po pro-
stu naturalne i  oczywiste. W  Polsce niektórzy
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księża jakoś nie chcą tego robić... Rozumiem to
w  sytuacji, gdy komunikant jest bardzo kruchy
lub jest dawany z  krwią Pana Jezusa. Podejrze-
wam jednak, że wiele razy chodzi po prostu
o  przekonanie księdza, że przyjmowanie na rękę
jest złe. Tak naprawdę to nie jest najważniejsze,
jak się komunię przyjmuje. Najważniejsze, żeby
starać się przyjmować Ciało Jezusa w  sposób
godny i  naprawdę z  Nim się łączyć. Aby mieć
świadomość, że właśnie przyjmuje się Boga
w  najintymniejszym spotkaniu, że możemy go
dotknąć i  się z  nim całkiem (nawet fizycznie)
zjednoczyć.

Jeżeli zaczniesz tracić wiarę w  ciało i  krew
Chrystusa, to skieruj do niego prostą modlitwę:
"Jezu, pomóż mi odzyskać moją wiarę i  pogłębiaj
ją". Dawid o  chlebie, który jest ciałem powiedział:

Chleb wzmacnia serce człowieka, od którego
lśni twarz jak od oleju. (Ps 103,15)

Postaraj się wzmocnić swe serce, biorąc chleb
duchowy i  rozwesel swe oblicze.

Jeżeli macie problem z  pogłębionym i  świado-
mym przyjmowaniem Komunii, to spróbujcie za-
raz przed dostaniem komunikantu zastanowić się,
co on dla was oznacza. Od dzieciństwa wierzę, że
gdy dostaję komunikant, to Jezus od razu zaczyna
mnie oczyszczać. Tak naprawdę Chrystus nie da-
je nam łatwego zadania. Mamy uwierzyć
w  chleb, który jest ciałem i  w  wino, które jest
krwią. Ja wierzę, że Jezus każdemu z  nas kibicuje
i  pomaga także w  jego dobrym przyjęciu.

Sierżant

Spójrzcie na mnie - kim jestem teraz? Istnieję
przecież, choć nie widzę świata wokół siebie -
gdzie odszedł ten świat…? Trwam niby w  spoko-
ju dnia letniego, gdy gaśnie za zmrużonymi po-
wiekami; jak we śnie, we wspomnieniu
niespodzianie przywróconym. Chodzę ścieżkami
ślepych świata mędrców, pokornie radosnych
nędzarzy, kobiet dźwigających chłód z  odległej
głębi - byłem tam, dotykałem murów połu-
dniem rozpalonych, ze stopni Świątyni podzi-
wiałem wielkość i  potęgę Pana. Myślami
wybiegam na spotkanie tych, których zostawi-
łem poza zamkniętymi drzwiami. Może trochę
bardziej pusto im beze mnie, może to łóżko przy
oknie razi ich, od teraz zawsze chłodne- może im
żal, jak napisałem siebie, i  jak mnie napisano.
Może chcą mnie mieć inaczej , w  cieplejszych
barwach mnie przywrócić. Ale przecież, na wę-
drowca mojej treści nie czeka się wiecznie lub
też… wcale. Być może sen ich ukołysał - mój sen,
ich sen, zbliżający noc po nocy nasze światy.

Spójrzcie… czy to ja stoję nieruchomo, czy
wszystko wokół zamarło w  bezruchu? Tylko
przestrzeń ciszy, i  cichsza nad pojęcie Pełnia.
Ożywcza, jak dla ślepca szum wiatru na skraju
oceanu. Nie słyszę jej jednak, nie widzę, zrozu-
mieć nie mogę, a  wiem, wiem przecież, że to nie
jest cisza samotności. Coś dziwnego, dziwnego
coś, drży poza logiką człowieka… Oczy szeroko
otwarte, chłoną ciemność, spijają lękliwie od-
dech niepojętej obecności. W  oddechu nadzieja.
Boże…!

Spójrzcie! Z  głębi, z  wysokości, spływa na
mnie życie… jako tchnienie duszy przy stworze-
niu, na nowo w  tym kamiennym Edenie. Mrok
skapuje z  powiek ociężałych, bladość przesyca
się barwą… nie mniej byłem sobą we śnie, niżeli
teraz, tuż przed przebudzeniem - ale oto jestem
przywrócony w  całym kształcie swoim, w  całej
dobrze znanej formie.

Dudnienie, chrobot - nić światła wdziera się
w  ciemności. Nie nić, lecz pasmo, lecz szarfa, lecz
dywan z  jasności. Wtedy - słyszę. Echo, znajome

Eleazaros
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echo i  głos tego, który zbudził mnie: drży ten
głos, tak głęboko, jak dawniej drżała cisza.

Eleazaros, wyjdź.
„Wyjdź, Bóg pomógł, wyjdź, umiłowany

przyjacielu…”
On przyszedł. Prosił Pana o  mnie. O  mnie -

a  przecież jestem bliski niczemu wśród stworze-
nia…

„Wyjdź, czekam na ciebie...”
Wstaję (jak stać mogę?! Przed chwilą śniłem

w  bezruchu, a  teraz…?). Wstępuję na ścieżkę ja-

sności (skąd we mnie życie, skąd oddech?). Prze-
stępuję snu próg ostatni, wychodzę na świat -

Biel, biel dokoła.
Przez nią światło prześwieca, światło słońca

o  szkarłatnym wschodzie -
Bóg dopomógł. Bóg wysłuchał.
Bóg wyciągnął rękę.

Cristabel

(Na podstawie Ew. Jana 11 , 1 -44)

*Imię Łazarz pochodzi od hebrajskiego imienia Eleazaros

(ָרָזְעֶלא) które oznacza "Bóg pomógł"
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Stoliczkowy stroiczek
Brudna solniczka stoi zaraz obok brudnej

popielniczki. Tłuste ślady palców świadczą
o  tym, że nasze pokolenie jest niechybnie ska-
zane na chorobę nerek. Pod spodem poplamio-
na, koronkowa, niegdyś biała serwetka, która
sama już nie pamięta swoich lat świetności.
W  słoiczku pełniącym rolę wazonika zawieru-
szył się uschnięty Fiołek. Pewna Mucha urzą-
dziła sobie lodowisko z  zatłuszczonego stołu,
wirując jak oszalała…

Niezły początek. Jeśli dobrze pójdzie, wyjdzie
prawdziwie mroczne dzieło sztuki. Tylko…
- Przepraszam, czy mogę się dosiąść?
- Oczywiście, już robię Panu miejsce – mówię,
przesuwając swoje szpargały.
- O, pisze Pani?
- Jak sam Pan widzi.
- Proszę, tylko nie Pan – jestem Sceptykiem –
powiedział jegomość wyciągając rękę.

Chwilowe zawieszenie rzeczywistości, ostatnio
często mi się to zdarza. Jegomość jest starszy, ma
siwe zaczesane do tyłu włosy i  krzaczaste brwi.
Dwie charakterystyczne bruzdy na twarzy i  zaci-
śnięte usta świadczą o  tłumionym wewnętrznym
cierpieniu. Może lepiej powiedzieć: „o  rozpaczy”?
Trzeba się otrząsnąć, wyciągam rękę.
- Ja.
- Ale dla mnie też Ja, czy Ty?
- Ja to ja – ale, jako że jeszcze dobrze się nie zna-
my, dla Ciebie: Ty.
- Zatem, Kochana Ty, o  czym piszesz?
- Na podstawie zwykłych, codziennych przed-
miotów staram się snuć refleksje o  trudnej egzy-
stencji człowieka. Zdarza mi się też pisać
o  Muchach. Lubię Muchy.
- Publikujesz?
- Chciałabym, ale nie wiem czy mam odpowiedni
talent…
- Jakiś talent każdy ma, ale to istne przegrywanie
życia – wejście w  sferę poezji bez wsparcia ta-
lentu.
- Może to nie talent, ale jakieś wewnętrzne przy-
muszenie, by przelewać na papier tlącą się we
mnie rozpacz i  gorycz.
- Doskonale to rozumiem. Nieustannie czuję, że
umieram w  samotności, z  miłości, z  rozpaczy,

z  nienawiści – ze wszystkiego, co może mi zaofe-
rować ten świat…
- Brak Ci Idei? Dobra, piękna prawdy… Brak Ci
Platona.
- Idea, idea, idea, idea, idea, idea, idea, posiąść ja-
kąś ideę … - Sceptyk sprawiał wrażenie, jakby się
zaciął.
- Wszystko w  porządku?
- Nigdy nic nie było w  porządku!

Wstał, wszedł na krzesło i  w  całej okazałości
znalazł się na stole. Wyciągną ręce do góry.
- Idei, pragnę Idei; Idei, pragnę Idei. Pragnę Pla-
tona. Gdzie go znaleźć? Gdzie ona jest?

Krzyczy, miota się po stole. Nawet nie zauwa-
żyłam, gdy podeptał początek mojej epopei. Zo-
stał opętany wizją bożyszcza Filozofów.
- Panie Sceptyku, proszę przestać! Jeszcze jest na-
dzieja!
- Jedynym, co przytrzymuje mnie przy życiu, jest
myśl o  tym, że mogę się zabić!
- Jest to jakiś konkret, ale chyba czas dorosnąć!
Nie można całe życie przesiadywać na bezpiecz-
nych szczytach rozpaczy.

W  mgnieniu oka sceptyk znów znalazł się na
krześle obok mnie.
- Mów, kochana Ty.
- Czas zmierzyć się z  rzeczywistością, koniec ze
skrajnym nihilizmem. Jest przecież jakaś nadzie-
ja, że to wszystko ma jakiś większy Sens. Ta na-
dzieja jest życiodajna, ale zobowiązuje.
- Dobro było albo będzie, ale nigdy nie jest!
- Jest Dobro! Jest tu i  teraz, jest, jest, jest, jest…
- A  co na to Nietzsche?
- Proszę wziąć swojego Nietzschego i  wyjść, jeśli
boi się Pan żyć naprawdę!

Wyszedł.
Mroczne dzieło straciło rację bytu. Czas chyba

wyjść i  pouśmiechać się do skowronków.
J. Woreczko

*Dla żądnych wiedzy Czytelników: podczas pisania tekstu korzy-

stałam z  fragmentów dzieł Emila Ciorana – bardzo zachęcam do

zapoznania się z  dorobkiem tego rumuńskiego filozofa.
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Rzeczy tego świata, niezależnie od tego, jak wspa-
niałe i  głośne by nie były, są pozbawione miłości
i  dlatego nie są budujące; najmniejsze słowo, naj-
mniejszy czyn [dokonany] z  miłością lub w  miłości,
jest budujący.

Soren Kierkegaard

Wydaje mi się, że szukający poklasku „myśliciel”
znajdzie posłuch dość łatwo. Łatwo, bo szuka go na
zewnątrz; a  przecież świat jest pełen mądrości. Zwykły
kamień na drodze jest od nas mądrzejszy, bo kamień
nie musi szukać kamienistości. To dziwne, ale kamień
to chyba najbardziej zrównoważone stworzenie na na-
szej planecie. Największy asceta, największy psychote-
rapeuta.

Znacznie gorzej jest wyciągać coś mądrego z  siebie.
Dosłownie, wyciągać. Zastanawialiście się kiedyś nad
tym, że wybitni ludzie zwykle nie „starali się” być wy-
bitni? Było to dla nich czymś wrodzonym. Jakby uro-

Dlaczego kamienie przewyższają
nas w  rozwoju

dzili się z  mózgiem zdolnym do syntezy wielkich rze-
czy i  „aplikowania ich” ludziom dookoła. Gorzej z  tymi,
którzy zachłysnęli się chęcią wytyczania biegu rzeki
pchającej nas wszystkich w  nieznane. A  wcale prede-
stynowani do wielkości nie są.

Co oni mają zrobić? Nasuwa się pytanie, czy mają
szansę?

Długo nad tym myślałem. I  może to był błąd.
Wydaje mi się, że nie chodzi o  to, żeby patrzeć na

to, co się zrobiło, z  dystansu. No, może raz na jakiś czas
warto tak spojrzeć. Tak dla sprawdzenia. Zdaję sobie
sprawę, że jeśli cały czas będę stał z  boku i  niezmien-
nie weryfikował to, co osiągam i  to, do czego dążę, to
stracę swój udział w  tym całym procesie. I  koniec
końców nigdy nie będzie mi mało. Ewentualnie będę
się miotał od celu do celu. Bez celu, bo gdy skończą się
widoczne efekty, skończy się zapał.

A  gdyby tak dało się inaczej?
To, co możemy zrobić dla siebie, to nic w  porów-

naniu z  tym, co możemy
zrobić dla kogoś innego.
Jak w  takim razie mieliby-
śmy niby budować siebie
ze „swojego tworzywa”?
W  ten sposób nigdy nam
by go nam nie wystarczyło,
bo zawsze będziemy chcieli
być więksi. Jeśli będziemy
budować z  tego, co otrzy-
mamy, złudzeń nie będzie.
Ale wielcy będziemy. Bo
większy jest ten, który pró-
buje być dobry, niż ten, co
próbuje być idealny.

Podsumowując to
wszystko, chciałbym ży-
czyć odrobiny ascetyzmu
sobie i wszystkim innym.
Nie takiego, który udręcza,
lecz takiego, który uczy i
wychowuje. Bo w końcu
wiele nam brakuje do ka-
mieni.

Stawarz
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