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Początek roku zazwyczaj kojarzy nam się z  podejmowaniem postanowień, nowym początkiem, czy-
stą kartą. Celem wszystkich postanowień jest samodoskonalenie się. Wśród wszystkich górnolotnych
i  ogólnych przyrzeczeń zapominamy o  naszych słabościach, z  których powinniśmy się podnieść, aby
dobrze wejść w  ten święty czas nieodkrytych jeszcze niespodzianek. W  tym numerze Dziewiętnastki
przyjrzymy się siedmiu największym zmorom – grzechom głównym.

Redakcja Dziewiętnastki

Po gardłach rozlewa się przesycona słodkością
ciecz, wzbogacona o  gaz, schłodzona do odpo-
wiedniej temperatury, wtłoczona do zgrabnej bu-
telki. Zapakowana w  ładną folię i  posłana na
rynek globalny, jest obecna w  każdym sklepie na
półce.

Nieczystość jest jak butelka Coli. Słodka
i  Orzeźwiająca, jednak po odjęciu temperatury
i  gazu, odkrywa się jej właściwy smak. Dociera-
my do sedna – pozostaje nam przesłodzony,
mdlący napój , sklejający gardło.

Nieczystość jest jak butelka Coli. Co więcej ,
wydaje się, że nagminnie gubi się do niej nakręt-
ki. Z  tragicznym skutkiem, ponieważ w  takiej bu-
telce próżno szukać dna. Ludzie piją więc,
z  każdym łykiem doznając większego rozczaro-
wania; piją, czekając na jakiś Łyk nadchodzący,
pełniejszy, wreszcie tak „dobry” jak tuż po otwar-
ciu. Piją, cały czas pielęgnując w  sobie wspo-
mnienie syczącej nakrętki. Niestety, oszukują się
– niewiele więcej się wydarzy. Tak jak Cola, która
stoi w  naszych lodówkach, grzech ten (lub raczej
wada) jest obecny (obecna) wśród nas. I  tak jak
w  przypadku napojów gazowanych, niezdrowych
dla ciała, nieczystość jest niezdrowa dla duszy.

Pierwszym jej ciosem jest ograniczenie wolno-

Nieczystość
Cukier mało krzepi

ści człowieka. Bardzo łatwo, aby pogoń za żądza-
mi stała się podmiotem, żeby przysłoniła nam to,
czego naprawdę dla siebie chcemy. Przez żądze
rozumiem wszystkie „znieczulacze” - alkohol, pa-
pierosy, nawet portale społecznościowe i  internet.
To, co atakuje nas bodźcami i  na bodźcach się
kończy. Nieczystość to po prostu jedna z  form. Za
każdym razem kiedy bierzemy „znieczulacze”,
uszczęśliwiamy się, ale zawsze płasko. Zawsze
jest to tylko „trochę” szczęście, do którego się
przyzwyczajamy, aż stanie się górną granicą na-
szych oczekiwań. Co gorsza, brak tego półszczę-
ścia powoli staje się nieszczęściem, bo zaczynamy
od niego uciekać, oddalać problemy pod pozorem
„odstresowania się”. Nie uciekajmy.

Drugi cios to wstyd. Zaczynamy się wstydzić
tego, że maskujemy swoje słabości. Potem zaczy-
namy źle o  sobie myśleć. To wielkie kłamstwo
nieczystości. To straszne, ale może nas doprowa-
dzić do przeświadczenia, że Bóg nas nie kocha, że
jesteśmy sami. Z  drugiej strony, wstyd może się
ukryć. Możemy mieć przeświadczenie, że „bierze-
my sprawy w  swoje ręce, i  to wyłącznie nasza
problem”. Co to jednak znaczy, jeśli przestajemy
rozumieć, co jest dla nas najlepsze?

Trzeci cios jest wymierzony w  ludzi wokół
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nas. Brak kontroli nad seksualnością sprawia, że
myśl o  człowieku zatrzymuje się na skórze. Nie-
koniecznie pożądliwie, ale na pewno bardziej po-
wierzchownie zaczynamy myśleć o  innych. Na
podstawie tego, jak wyglądają, oceniamy ich. Ła-
two wtedy o  nieporozumienie. Łatwo zacząć ko-
goś gloryfikować, łatwo kogoś odsunąć jako
osobę mało atrakcyjną. Wracamy do bodźców –
one zaczynają dzielić ludzi na bardziej i  mniej in-
teresujących. Nieczystość może ukazywać się
w  rzeczach małych...

Mamy więc trzy ciosy. Jeden skierowany
przeciwko samemu sobie, drugi skierowany
przeciwko relacji ja - Bóg , trzeci przeciwko kon-
taktowi z  ludźmi. W  takiej kolejności mogą na-
stąpić. Pamiętajcie, Cola jest niezdrowa! Ale jak
powiedział Jezus (Mt 10,28): „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.
Bójcie się raczej Tego, który duszę i  ciało może
zatracić w  piekle.”

Pamiętajcie, że Bóg chce dla nas pełni szczę-
ścia.

Izzet

Pycha
Zamyka oczy

Wszyscy mnie tutaj znają
Wszyscy mnie podziwiają
Wszyscy czapki na mój widok zdejmują
ważniejszej osobistości niż ja nie znają
Jestem dla nich autorytetem
Każdy dom ozdobiony moim portretem
Jestem dla nich bogiem nauki
Specjalistą w  dziedzinie sztuki
Wszyscy mnie tutaj szanują
Na moją część pomniki budują

Lecz w  rzeczywistości nikt go nie podziwiał
Nikt mu pokłonów nie składał
bo wszyscy ludzie dookoła
Wzięli go za zadufanego w  sobie matoła

Lolka

Chciwość
Złotko

„Największym minusem galerii handlowych jest
ta muzyka” - myślał Ignacy, przeciskając się przez
grupkę kobiet, które musiały zatrzymać się na plot-
ki akurat w  przejściu.
– Zosia, nie wkurza cię to? - spytał, torując sobie
drogę łokciami.
– Co? Te lamy, które paplają o  byle czym?
– Nie, nie. Ta muzyka. Co sklep, to inna nuta. Tu
jakiś jazzik, tam brzdękająca gitarka, gdzieś indziej
radiowe hity.
– E, nie. Nawet nie zwracam na to uwagi. Ja z  tych
bardziej „dotykowych”. Już tłumaczę – dziewczyna
ubiegła pytanie Ignacego. – Chodzi o  to, że zanim
coś kupię, to muszę pogłaskać, dotknąć materiału,
sprawdzić rozciągalność, takie tam.
– Co jeszcze nam zostało do kupienia?
– Jeszcze prezent dla babci – powiedziała Zosia,
zatrzymując się przy witrynie sklepu jubilerskiego.
– Może kolczyki?
– No to wchodzimy.

Miękkie, ciepłe światło zalewało elegancko wy-
kończone pomieszczenie. Położona na ścianach an-
gielska boazeria w  kolorze gorzkiej czekolady
ładnie komponowała się z  ciemnozielonymi ele-
mentami wystroju – dużymi fotelami i  draperiami.
Ekspedientka z  przyklejonym do twarzy uśmie-
chem podeszła do Ignacego i  Zosi, poprawiając
wstążkę zawiązaną pod kołnierzykiem.
– Dzień dobry państwu. Czy mogłabym w  czymś
pomóc?
– Dzień dobry – odpowiedziała z  uśmiechem
dziewczyna. – Na wystawie zauważyliśmy bardzo
ładne...
– Obrączki, niech zgadnę! – przerwała sprzedaw-
czyni pewna siebie. – Rzeczywiście, najnowsza ko-
lekcja ślubna jest wyjątkowo popularna,
szczególnie wśród młodych osób ceniących nowo-
czesny design i  nutkę...
– Przepraszam najmocniej, ale nie chodzi nam
o  obrączki – sprostował Ignacy szorstkim tonem. –
Jesteśmy kuzynostwem i  szukamy prezentu dla na-
szej babci.

Ekspedientka nie przestała się uśmiechać mimo
nieuprzejmości mężczyzny. Obeszła ladę i  schyliła



DZIEWIĘTNASTKA 322 stycznia 2017

się w  poszukiwaniu kluczyka do gabloty.
– Co za tępa dzida – szepnął Ignacy do Zosi.
– W  takim razie zaprezentuję państwu kolekcję in-
spirowaną starożytnym Egiptem. Dominują w  niej
złoto oraz kamienie półszlachetne: lapis lazuli, tur-
kus, malachit i  agat. Proszę zobaczyć jak kunsztow-
nie wykonane są elementy emaliowane.

Kuzynostwo spojrzało na siebie porozumie-
wawczo. Zosia uśmiechnęła się zawadiacko.
– O, tak! Cóż za kunszt! - powiedziała z  przesadną
emfazą. Czy mogłabym przymierzyć tę kolię i  kol-
czyki od kompletu?
– Naturalnie! - sprzedawczyni widocznie ożywiła
się, wciąż nosząc na twarzy wyuczony uśmiech.

Zosia zdjęła płaszcz i  szalik, dała je Ignacemu
i  spięła włosy w  luźny kok. Założyła biżuterię
i  podeszła do lustra, które sięgało od podłogi do
samego sufitu. Gdy sprzedawczyni szukała kolej-
nego kluczyka, odwróciła się do Ignacego z  poważ-
ną miną. Uniosła dłoń i  pomachała nią tak, jak
robią to monarchowie i  ich rodziny – z  rezerwą
i  umiarem, a  przy tym z  nutką pogardy we wzroku.
Chłopak nie mógł się powstrzymać i  parsknął
śmiechem, jednak chwilę potem zakaszlał, żeby za-
tuszować falę wesołości.
– Ignasiu, jak tylko coś kupimy, idziemy do apteki.
Ten twój kaszel jest nieznośny – Zosia puściła per-
skie oko.

Ekspedientka dwoiła się i  troiła, podając dziew-
czynie coraz to nowe elementy biżuterii, Ignacy zaś
usiadł w  wygodnym fotelu i  patrzył na kuzynkę,
której zabawa podobała się coraz bardziej. W  ko-
lorowych naszyjnikach i  bransoletach dziewczyna
rzeczywiście wyglądała jak egipska księżniczka.
Ignacy patrzył na całą scenę z  rosnącą zachłanno-
ścią – chciałby kupić Zosi wszystkie te błyskotki.
Doskonale do niej pasowały – do jej hebanowych
loków, ciemnych oczu, dumnego profilu i  nieco za-
dartego noska. Dziewczyna wdzięcznie obróciła się
przed lustrem, podzwaniając emaliowanymi blasz-
kami kolii, po czym podeszła do kuzyna, wyciąga-
jąc prawą dłoń, na której znajdował się złoty
pierścionek z  zielonym kamieniem. Nie wiedząc, co
zrobić, Ignacy zmarszczył brwi.
– Ucałuj sygnet – powiedziała Zosia, wybuchając
perlistym śmiechem.
– Czy zdecydowali się już państwo? – spytała ko-
bieta z  rosnącą niecierpliwością, nieudolnie ma-

skowaną przez wyuczoną minę.
– Tak! – błyskawicznie odpowiedział Ignacy, zry-
wając się z  fotela. Podszedł do gablotki po prze-
ciwnej stronie sklepu i  wskazał na pierwsze
kolczyki, które rzuciły mu się w  oczy. – Bierzemy
te.

Sprzedawczyni otworzyła usta ze zdziwienia
i  przechyliła głowę w  prawą stronę. „Wygląda,
jakby się jej mózg ładował” – pomyślał chłopak,
podchodząc do kasy.

Zosia zdjęła z  siebie wszystkie błyskotki i  poło-
żyła je na szklanym kontuarze. Inna pracownica
schowała je, patrząc maślanym wzrokiem na Igna-
cego. Na jego twarzy malowało się dziwne połą-
czenie gniewu i  zniecierpliwienia, między
uniesionymi brwiami pojawiły się małe zmarszcz-
ki.
– Nie krzyw się tak, bo ci zostanie – szepnęła do-
brotliwie Zosia, dotykając twarzy kuzyna. – Już
wychodzimy.
– Czy życzą sobie państwo ściereczkę do czyszcze-
nia biżuterii? - sprzedawczyni patrzyła na dziew-
czynę. – Mamy również specjalny środek w  formie
atomizera, który umożliwia równomierne rozpro-
wadzenie...
– Nie – niemal warknął Ignacy.
– Dziękujemy – dodała Zosia uprzejmie, przydep-
tując stopę kuzyna. Ten jednak nie dał po sobie nic
poznać, jedynie cicho syknął z  bólu.

Zosia podała banknoty kobiecie, resztę wcisnęła
do kieszeni płaszcza i  wzięła niewielką torebkę
z  lady.
– Dziękujemy i  zapraszamy ponownie.
– Do widzenia – odpowiedziała dziewczyna i  ski-
nęła głową.

Zosia i  Ignacy wyszli ze sklepu w  milczeniu.
Przez chwilę pokonywali kolejne korytarze cen-
trum handlowego nic nie mówiąc. Ciszę przełama-
ła dziewczyna.
– Co cię ugryzło?
– Nic w  zasadzie. Tylko ta kobieta była nieprze-
ciętnie głupia i  uśmiechała się, jakby dostała para-
liżu mięśni szczęki.
– Co jednak nie usprawiedliwia cię z  nieuprzejmo-
ści. No, nieważne. Było, minęło. Grunt, że mamy te
kolczyki i  nie musimy już się nigdzie włóczyć.
– Chyba, że do apteki po ten syrop. Szkoda, że nie
robiłem ci zdjęć w  tym złocie. Pasowało do ciebie.
Mogę ci kupić ten sygnet na urodziny, jeśli chcesz.
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Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym

Uczucia towarzyszą nam od najmłodszych lat. Są
z  nami nieustannie i  co więcej, nie mamy wpływu na
to, kiedy się pojawią. Każdy z  nas ma swój indywidu-
alny sposób przeżywania ich i  najlepiej wie, jakie za-
chowania wiążą się z  konkretnym uczuciem.
Uczuciowość to przestrzeń spotkania – zarówno z  dru-
gim człowiekiem, jak i  z  Bogiem. By mogła prawidło-
wo funkcjonować, potrzebne jest dobre rozumienie
własnych emocji, pozbycie się wstydu z  powodu ich
posiadania i  uważne przyglądanie się im, by lepiej po-
znać swoją wrażliwość i  odebrać rzeczywistość.

Odczuwanie zazdrości budzi w  nas skojarzenia ra-
czej negatywne. Podobne intuicje mieli św. Grzegorz
I  Wielki oraz św. Jan Kasjan, tworząc swoje listy sied-
miu grzechów głównych, na których umieścili za-
zdrość. Czy zazdroszczenie jest jednak złe już
u  podstaw? Myślę, że nie.

Nazywanie zazdrości po imieniu jest cechą czło-
wieka dojrzałego emocjonalnie. Każdy z  nas ją czasem
czuje, niezależnie od swojej woli. Bez problemu może-
my dostrzec dwa jej rodzaje: zawiść, budzącą agresję
i  nienawiść, nie prowadzącą do rozwoju, ale wręcz
pragnącą go zahamować u  drugiego człowieka oraz

taką zazdrość, która nadaje wartość. Pierwsza wynika
z  naszego egocentryzmu, chęci zagarnięcia dla własne-
go użytku rzeczy, do których nie mamy prawa. Jest
złudzeniem, że zaspokojenie wszystkich zachcianek to
droga do szczęścia. Podsyca ją nasza kultura konsump-
cjonizmu, wszechobecnej reklamy, a  swoje źródła ma
w  pysze i  chciwości. Ta druga natomiast jest sygnałem,
że inny człowiek posiada lub robi coś cennego w  na-
szych oczach. Otwiera przed nami nową perspektywę,
motywuje. Nie ma nic niewłaściwego w  podzieleniu
się takim uczuciem – to okazja do docenienia
i  wzmocnienia czyjegoś poczucia wartości. Jednocze-
śnie daje nam samym możliwość refleksji nad tym, ja-
kie dobra już posiadamy, a  jakich nam jeszcze brakuje
do umocnienia, bycia lepszymi. Buduje między ludźmi
więzi, a  nie je niszczy.

Doskonała miłość Boga do człowieka również nie
jest pozbawiona zazdrości. W  Dekalogu znajdziemy
słowa: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok
Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadne-
go obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co
jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w  wodach pod
ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i  nie bę-
dziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem

zazdrosnym(…)” (Wj 20, 3-5a). Wypływa ona z  Bożej
wszechmocy, doskonałego atrybutu. Przekazuje ważną
prawdę o  przynależności człowieka do Boga. Ma On
prawo być o  nas zazdrosny, ponieważ jesteśmy Jego
własnością, Jego stworzeniem. Dostaliśmy jednocze-
śnie wolność, by piękno tej relacji wyrażał nasz wybór,
a  nie przymus. Pragnąc dla nas wszelkiego dobra, Bóg
nie chce, byśmy byli pod panowaniem niedoskonałych
bożków, przemijających ziemskich wartości. Pragnie,
by nikt i  nic nie było przez nas pożądane tak bardzo,
jak On sam. Jego zazdrosna miłość oczyszcza nasze
serca i  rozum, byśmy byli zdolni oddawać Mu należny
hołd nieustannie.

Czas podejmowania przeróżnych postanowień no-
worocznych może być okazją do zastanowienia się, jaki
mamy stosunek do własnych uczuć. Czy umiemy sta-
nąć wobec nich w  prawdzie? Czy wiemy, dlaczego za-
zdrościmy? Powodem naszej zazdrości jest chęć
zdobycia dla siebie jak najwięcej, czy może pragnienie
rozwoju, bezinteresownej życzliwości, zbliżenia z  czło-
wiekiem, a  w  końcu także pogłębienia relacji z  Bo-
giem?

Żabcia

Zazdrość
Uczucie niekochane

– No co ty, po co mi to? Z  resztą, nigdy nie dała-
bym miesięcznej wypłaty za takie coś. Za tyle pie-
niędzy można polecieć na weekend do Kairu.
– I  paść ofiarą strzelaniny albo porwania samolotu.
Nie, dziękuję – Ignacy milczał przez chwilę. – Na-
prawdę, przyjemnie się na to patrzy.
– Możemy się przejść do muzeum archeologiczne-
go. Popatrzysz sobie.

Chłopak mruknął jedynie, wkładając ręce do
kieszeni płaszcza. Dopiero teraz zwrócił uwagę na
zmianę muzyki. Zsynchronizował kroki z  rytmem,
wbijając wzrok w  czubki butów.

Ignacy
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Co naprawdę sprawia, że się cieszymy?
To, że drzewko na kolorowo stroimy?
A  pod nim – wcale nie złote monety,
Ale od babci niefajne skarpety?
Czy może pierwszej gwiazdki wypatrywanie
I  niezręczne z  rodziną życzeń składanie?
A  może to, że o  północy,
Gdy w  ciele już nie mamy mocy,
Na pasterkę iść nas zmuszają,
A  potem sami z  trudem w  tłumie oddychają?

Nie! To nie to czyni święta wyjątkowymi,
Jedynymi w  roku, więc niepowtarzalnymi!
To JEDZENIE sprawia, że każdy z  nas
Przyjemnie spędza ten grudniowy czas.

Mocny czerwony barszczyk z  uszkami,
Na zmianę z  wykwintną kapustką z  grzybami,
Do tego wybornych rybek w  bród,
Nawet kompot z  suszu to żaden trud.

Nie ma nic lepszego, jak te pyszności
Podjadać jeszcze przed przyjściem gości.

Nieumiarkowanie
w  jedzeniu i  piciu

Grzech, który ciężko przełknąć

A  potem cały wieczór się delektować,
Licznymi kaloriami się nie przejmować.

I  tak przez jakichś dni kilka,
Choć wydać się może, że to tylko chwilka.
Na koniec niemożliwie ociężałym być,
Mówiąc, że wcale nie chciało się tyć.

To właśnie jest w  świętach najfajniejsze,
Że choć rezultaty mamy z  tego marniejsze,
Możemy się choć na chwilę wyluzować
I  świetnej rzeźby nie pozorować.
Tylko na masie dobrej się skupić,
Najwyżej potem winy odkupić.
Więc wykorzystajmy ten czas, by świętować
Tak, aby potem wcale nie żałować!

Mimo że świąteczny czas już za nami i  praw-
dopodobnie pokończyły się wszelkie wigilijne
przysmaki, niech puenta tego wierszyka będzie
dla każdego uniwersalna. Bo choć małe, bądź
trochę większe co nieco może przynieść wiele ra-
dości, to warto pamiętać, że nierzadko potem
trzeba za nie winy odkupić.

Olaś

To już ostatnie w  tym roku promienie słońca, które
są naprawdę ciepłe. Czuję, jak kładą mi się na plecach,
jak pieszczą stary, zniszczony płaszcz. Idę powoli Char-
lottenburger Straße. Patrzę w  ziemię. Sam już nie wiem
co zobaczę, kiedy podniosę głowę. Może jakimś ma-
gicznym sposobem Pałac Charlottenburg ukaże mi się
niezniszczony, ze swoją piękną, miedzianą kopułą?
Próżne gadanie. Przecież wiem, że stoi smutnie, z  gołą
głową, jakby zadrwiła z  niego figura Fortuny na wierz-
chołku.

Wokoło gruzy. Ludzie krzątają się. Powoli zaczynają

Gniew
Czy do trzech razy sztuka?
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w  pełni rozumieć, że już nie muszą chyłkiem przemy-
kać ulicami, bojąc się nalotów wroga i  łapanek swoich.
W  ich oczach błyszczy nadzieja, a  dumę sprzed kilku lat
zastąpiła pokora. Niemcy wywołali dwie wojny. Wy-
starczy. Już nie zapomną tej lekcji. Zresztą nie tylko oni
czegoś się nauczyli. Stany Zjednoczone mówią o  pomo-
cy dla wyczerpanej Europy, o  umorzeniu długów. An-
glia i  Francja pilnują wprawdzie produkcji stali, ale też
pomagają stworzyć państwo od nowa. To dzięki nim
Berlin przetrwał radziecką blokadę. Wszyscy razem
podnoszą się z  upadku. Nie ma wielkiej różnicy między
przegranymi i  wygranymi. Nie ma zemsty, tylko liczenie
strat i  nieustanne upewnianie się, że już nigdy, nigdy
więcej nie będzie wojny. Zupełnie inaczej było w  roku
1918 - wtedy Zachód chciał odwetu, a  Niemcy byli wi-
nowajcami,. Bo to oni zaczęli, ale też przegrali wojnę.
A  przecież jeszcze niedługo wcześniej wszyscy tylko
szukali pretekstu. Nic dziwnego, że odpowiedzią na
upokorzenie był gniew i  żądza zemsty. Od początku, od
samego podpisania aktu kapitulacji nie chcieli przyjąć
„kary” z  pokorą. Była ogromna, o  wiele większa niż byli
w  stanie spłacić, nawet przed wojną. I  potwornie nie-
sprawiedliwa. Już wtedy zaczęli pielęgnować w  sobie
gniew. Pielęgnowali go całymi latami, aż przerodził się
w  upartą, zaciekłą nienawiść. A  od nienawiści niedaleko
już do kolejnej, wyniszczającej wojny…

Ale teraz jest inaczej, to się z  pewnością już nigdy
więcej nie powtórzy – wszyscy gotowi są przysiąc. Nikt
nie szuka zaczepki - może tylko Rosja - ale jeszcze nie te-
raz i  nikt nie da się jej sprowokować. Niemcy nie będą
się już zbroić. Już nigdy więcej. Czy do trzech razy sztu-
ka?

Nikt Taki

Lenistwo
„Na tapczanie siedzi…”

Całkiem niedawno skończyła się przerwa
świąteczna, za tydzień zaczynają się ferie zimowe,
więc może uda się na chwilkę wyjechać. Tak mi-
ło, że dużo wolnego! Oczywiście i  w  tym czasie są
dni, kiedy trzeba pracować. A  dziennikarze, a  więc
i  Bernard, to już w  ogóle! Rozmowy z  ludźmi
o  Świętach, o  wierze, o  smogu i  nie tylko. Później
opracowanie materiału, spisanie tekstu z  nagrań –
to wszystko potwornie dużo roboty i  mimo tego,
że Bernard pokochał swoją pracę dziennikarza,
czasami było mu ciężko się zebrać i  wstać z  wier-
szykowego tapczanu lenistwa. Dawniej , kiedy
pracował w  firmie projektującej notatniki, nie
musiał być cały dzień skupiony na pracy. Teraz,
w  każdej chwili coś mogło go zaskoczyć, więc
musiał być czujny.

Była niedziela wieczorem i  Bernard wróciwszy
z  kościoła, położył się na kanapie. Czuł, że musi
zacząć zbierać się do pracy − następnego dnia
miał jedno z  ważniejszych spotkań służbowych
w  miesiącu. Długo próbował wstać, ale czuł że
nie potrafi. Coś trzymało go w  pozycji leżącej i  nie
umiał tego czegoś zwalczyć.

Przestraszył się, że znowu wróciły do jego gło-
wy stworki, które zwalczał w  najbardziej zniena-
widzony spośród poniedziałków, których się nie
lubi. Stworki, które były impulsem do zmiany
pracy. A  teraz? Za bardzo lubi dziennikarstwo, że-

by zakończyć tę przygodę.
Próbował potrząsnąć głową
i  pozbyć się myśli o  kolejnych
zmianach, ale tym razem ta
metoda nie zadziałała.

Bernard zaczął przyglądać
się raz sufitowi, raz plakatom
i  mapom na ścianach, raz
swoim paznokciom. W  ten
sposób, mrucząc pod nosem
melodię własnej kompozycji,
spędził około godziny. Czas
uciekał, a  on dalej nie przy-
gotował się do pracy. Nie
chciało mu się nawet wstać,
żeby zaparzyć ulubioną her-
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batę. Kiedy sprawy przybierały taki obrót, Ber-
nard wiedział, że siedzi w  nim leń, którego niesa-
mowicie ciężko było się pozbyć. Czuł też, co
powinien zrobić, żeby przynajmniej zminimalizo-
wać pole działania tego potwora. Znał to uczucie
aż za dobrze.

Odliczył i  na „trzy” wstał z  kanapy. Mimo tego,
że było już późno, postanowił wyjść na bulwary
wiślane. Nie miał planu gdzie dokładnie pójdzie
i  czy się z  kimś spotka. Wiedział natomiast, że
musi przynajmniej pół godziny spędzić idąc przed
siebie. W  trakcie takiego spaceru, zawsze decydo-
wał co zrobi po powrocie do mieszkania.

Tym razem wybór padł na planowanie podró-
ży, którą mógłby odbyć na początku lutego. Taki
pomysł bardzo mu się spodobał, czuł, że zarówno
wymyślanie trasy, jak i  sam wyjazd, mogłyby po-
móc zwalczyć wewnętrznego lenia. Z  okolic Sal-
watora dotarł do Mostu Grunwaldzkiego
i  postanowił zawrócić w  stronę Plant, żeby skiero-
wać się w  stronę domu.

Po powrocie uświadomił sobie, że jednak po-
winien przygotować się na spotkanie, które miało
się odbyć już wkrótce. Później mógł siąść przed
wiszącą na ścianie sypialni mapą świata i  zacząć
wymyślać anty-leniową podróż. Szykując się do
pracy czuł, że potwór nie ma już takiego wielkiej
siły rażenia i  że da się go pokonać.

Pędzel

Błyski
rozdział III

Prom kołysał się monotonnie, pokonując kolejne
mile kosmiczne drogi ze stacji Dike na Wenus. Lądo-
wanie w  Klio zostało opóźnione o  kilkanaście minut,
co jednak nie pokrzyżowało planów Eudajmona, któ-
ry miał odpowiednio duży zapas czasu. Przed budyn-
kiem Akademii Lotnictwa Gwiezdnego czekał już
kwadrans przed ogłoszeniem wyników rekrutacji.
Cały hol był wypełniony kandydatami. Obok Eudaj-
mona stanęła wysoka i  bardzo chuda blondynka ze
śladami po ospie na twarzy. Jej ubrania nieprzyjemnie
pachniały potem i  benzyną. Mężczyzna robił, co mógł,
by oddalić się od odpychającej sąsiadki, jednak tłum
młodych ludzi napierał z  każdej strony. Na jednej ze

ścian pojawił się hologram z  herbem miasta Klio,
a  z  głośników popłynęły dźwięki hymnu uczelni. Gdy
tylko muzyka ucichła, na ścianie pojawił się obraz
trzech starszych mężczyzn ubranych w  tradycyjne
stroje profesorskie. Jeden z  nich przemówił.
− Kwiecie młodzieży wszechświata! Oto teraz stoicie
w  miejscu, w  którym przed wami...
− Bla, bla. Do rzeczy, staruszku − szepnęła blondyna,
wydłubując brud zza paznokci.
− ...tych szczęśliwców, którzy już za trzy tygodnie roz-
poczną w  niej naukę. Tak więc, w  kolejności alfabe-
tycznej. ABR0456448, AST0686840...
− Ta jest! − syknęła odrażająca dziewczyna, zaciskając
pięść w  geście triumfu.
−...EUD0093027, GRA0981445, IRA0902183,
LAN0129847... − kontynuował wyliczankę mężczyzna.

Eudajmon nie zareagował, gdy usłyszał swój iden-
tyfikator. Dało się usłyszeć radosny okrzyk Lanikei
i  wyrazy entuzjazmu paru innych osób. Zdecydowana
większość młodych, którzy stali w  holu, miała jednak
miny świadczące o  smutku, niechęci czy nawet
wściekłości.
− Pełna lista identyfikatorów zostanie wyświetlona na
tablicy ogłoszeń w  najbliższej przyszłości. Studenci
zostaną podzieleni na pięć grup dwudziestoosobo-
wych. Składy grup będą wylosowane przez komputer.
Życzymy wam owocnej nauki i  wielu sukcesów − po-
wiedział starzec z  hologramu, po czym obraz rozma-
zał się i  zniknął.

Do Eudajmona podbiegła poznana przy rejestracji
dziewczyna i  zaczęła skakać z  radości.
– Nie mogę w  to uwierzyć! Dostałam się, dostałam,
dostałam! A  ludzie mówili, że po szkole na Ejrene nie
mam szans!
– Jak widać, mylili się − wyraz twarzy młodzieńca
nie zdradzał żadnych emocji. − Kto to jest, tamta wy-
soka?
– Astrolabia. Najbardziej nieprzyjemna istota w  całej
galaktyce, kipiąca ironią i  nieuprzejma. Nadrabia mó-
zgiem. To geniusz matematyczny. Zajmuje się działa-
niami, ale z  pewnością nie podejmuje żadnych działań
w  związku ze swoim wyglądem − Lanikea zaśmiała
się ze swojego żartu, Eudajmon jednak nie zareago-
wał. − No dobra, dowcip nie był taki zabawny, ale
powinieneś się chociaż uśmiechnąć. Jest czym się cie-
szyć! W  końcu dostałeś się!
– To, że się dostanę, było wiadome od samego po-
czątku.
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Jak pod szklanym kloszem! − Eudajmon niemal war-
czał.

Kobieta, która przechodziła obok niego parkową
alejką skarciła go wzrokiem.
– Też tak miałam. Ale jak tylko skończysz studia, bę-
dziesz mógł wyjechać gdzie ci się tylko podoba. Ja tak
zrobiłam. Odcięłam się od ojca i  całego tego paskudz-
twa.
– Jak skończę studia? To dopiero za cztery lata! A  jak-
bym chciał zdobyć wyższy stopień, to kolejne dwa −
odparł mężczyzna nieco ciszej, niż poprzednio.
– Czyli sześć. Sześć lat i  spokój. Wytrzymasz, Eudaj-
monie. Na pewno znajdziesz sobie paru przyjaciół,
może jakąś dziewczynę.
– No tak, wybór mam bardzo szeroki. Albo roześmia-
na pyza z  prowincji, albo śmierdząca matematyczka.
Albo inne, podobnego pokroju.
– Jeszcze nie znasz tam wszystkich. Nie przekreślaj lu-
dzi, nie sądź po pozorach. Muszę kończyć.
– Proszę, nie. Pogadaj ze mną jeszcze chwilę.
– Nie mogę. Zadzwonię w  przyszłym tygodniu. Trzy-
maj się.
– Nie! − krzyknął do słuchawki Eudajmon, lecz w  od-
powiedzi usłyszał tylko sygnał rozłączania. Bez namy-
słu cisnął telefonem o  betonowe płyty chodnika, dając
upust swojej złości. Po chwili jednak schylił się i  po-
zbierał rozsypane części urządzenia.

ciąg dalszy nastąpi

Ignacy

– Czy ty nie masz zbyt wysokiego mniemania o  sobie?
− spytała Lanikea, a  jej entuzjazm przygasł.
– Jestem świadomy moich wyników i  wiedzy, ale nie
chodzi o  wysokie mniemanie. Widziałaś na hologra-
mie mężczyznę po lewej stronie tego, który przema-
wiał? To koordynator edukacji Unii Narodów
Gwiezdnych. Na pewno zna mojego ojca. Nie mógł
mnie nie przyjąć.
– Myślisz, że wpływy twojego taty sięgają aż tak dale-
ko?
– Ojca – poprawił Eudajmon. − Łatwiej powiedzieć,
gdzie jego wpływy nie sięgają. Moje pochodzenie jest
moim największym przekleństwem.
– A  ja myślałam, że brak poczucia humoru − zachi-
chotała Lanikea, przyjaźnie trącając Eudajmona łok-
ciem. Chłopak popatrzył na nią z  pogardą, co
sprawiło, że uśmiech z  jej twarzy zniknął bezpowrot-
nie.

Eudajmon zapiął swój czarny płaszcz i  wyszedł
z  gmachu akademii. W  złości niemal kopnął małego
pieska przywiązanego do słupka na ulicy. Złapał tak-
sówkę i  kazał wywieźć się na przedmieścia Klio. Gdy
tylko wysiadł z  pojazdu, ruszył w  stronę parku, wy-
ciągnął telefon i  wybrał numer. Po kilku sygnałach
w  słuchawce rozległ się kobiecy głos:
– Słucham?
– Cześć, Felicyta. To ja, Eudajmon.
– Nareszcie dzwonisz, braciszku. Wszystko w  porząd-
ku? Dostałeś się na akademię?
– Tak − odpowiedział grobowym tonem.
– No to czemu masz zły humor? Stało się coś?
– Tak pokrótce, czuję się, jakbym miał żelazne buty na
nogach, gwoździe w  gardle i  granaty w  brzuchu.
– Ja czasami też tak się czuję, kiedyś może nawet bar-
dziej celebrowałam melancholię, przelewając ją na
papier, sącząc samotność i  pielęgnując swoje rozcza-
rowania samą sobą. Ale to bardzo zgubne − odpowie-
działa Felicyta dobrotliwie.
– Czasami mam wrażenie, że nie żyję prawdziwym
życiem. Że to wszystko jest zbyt dokładnie zaplano-
wane. Najlepsze szkoły, świetlista kariera na horyzon-
cie, mnóstwo znajomości i  przydatnych kontaktów.




