Rodzino, Rodzino Święta,
przykładem nam służ,
napełnij pokojem serca,
miłości nas ucz.

Jadwiga Urbanowicz Rodzino Święta… fragment

W tę szczególną noc chcemy życzyć Wam, aby Chrystus przychodził powtórnie nie tylko
w Boże Narodzenie, ale każdego dnia i rozpalał Wasze serca miłością, wprowadzał w nich
pokój. Niech ten czas będzie dla Was błogosławiony, pełen radości i spotkań z rodziną.
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Ciepełko

Szóstego grudnia rano znalazłam pod
łóżkiem kamerę termowizyjną*. Miała tylko
kilka okrągłych guziczków, była łatwa
w obsłudze, czarna, podłużna, dużo mniejsza niż wyobrażałam sobie taki sprzęt i, co
trochę mnie zaskoczyło, zupełnie nie wyglądała jak aparat fotograficzny.
Zaczęły się radosne dni łażenia z nią
wszędzie: szpiegowania brata, zabaw z rodzicami, włóczenia się po mieście, brania jej
do szkoły, wracania z nią tramwajem wszystko prawie cały czas z obiektywem
przy oku. Mama mówiła, że powinnam
bardziej uważać przechodząc przez ulicę, co
- mimo wszystko - najlepiej się robi patrząc
normalnie, oczami, bez dziwnych filtrów. Ja
twierdziłam uparcie, że mogę być ostrożna
zarówno z, jak i bez kamery.
Jak dziwnie wyglądał świat przez jej wizjer! Zniknęły normalne kształty i kolory,
w zamian dostałam nowe, równoległe do
naszego, miasto. Śnieg był cały niebieski
i szafirowy, chmury przybierały coraz to inne, fantastyczne odcienie. Niebo ogółem
wydawało się nieco cieplejsze od ziemi, co
natychmiast ogłosiłam rodzinie jako ostateczny dowód na istnienie raju.
- Tadzio… Lubisz, jak jest ciepło? - spytałam
nic niepodejrzewającego, pogrążonego do
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reszty w zadaniach brata. W liceum mają
ich strasznie dużo!
- Tak… - mruknął nieobecnym głosem, ale
mi to wystarczyło. Skoro wszyscy lubią, jak
jest cieplutko, to pewnie w niebie musi być
ciepło, prawda? A na sto procent jest, skoro
moja nowa kamera tak twierdzi!
Fajnie się patrzyło na drzewa, ptaki i budynki, ale rzeczy dopiero fascynujące działy
się z sylwetkami ludzi. Zaobserwowałam, że
kiedy idą sami, są troszkę bardziej niebiescy.
Czasami czaiłam się przed szkołą, żeby
sprawdzić, jak zmieniają kolory, kiedy nagle
spotykają kogoś znajomego. Gdy tylko go
poznali, podnosili nieco głowy i zazieleniali
się. W trakcie rozmowy, chyba zależnie od
stopnia lubienia kogoś, robili się żółci albo
pomarańczowi. Anka z Madzią musiały
ustalić kilka rzeczy do projektu, więc szły
gadając ze sobą, ale jakie były turkusowe!
A wszyscy przecież wiedzą, że one strasznie
się nie lubią.
Kilka razy podglądałam też pary zakochanych. Przychodzili razem, w kolorze dojrzałej mandarynki, a kiedy ich spojrzenia się
spotykały, czerwienieli. Troszkę na twarzy,
ale więcej w okolicy serca. Prawie równie
ciepło było w gronie przyjaciół. Raz nawet
widziałam, jak jeden z nich przyszedł cał-
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kiem załamany, ale pocieszali go, aż z łzami
wyszedł z niego cały ten niebieski smutek
i zaróżowił się lekko, widząc ich życzliwe
spojrzenia.
Na podobnych eksperymentach spędziłam cały adwent. Dopiero pod koniec trochę zapomniałam o kamerze, tyle było zamieszania z choinką, pierniczkami i prezentami dla wszystkich. Nie zdążyłam niestety
wziąć jej na roraty, z resztą tata spojrzałby
na mnie karcąco i powiedział, że to tu nie
uchodzi, tak się gapić w obiektyw.
Ale najbardziej niesamowita była sama
Wigilia. Miałam chwilkę, żeby zerknąć
w ekranik dopiero po rozpakowaniu prezentów (dostałam śliczny piórnik i sanki).
Mama miała karmazynowy uśmiech na
twarzy (i to wcale nie przez szminkę), przytulała się lekko do taty. Oboje wyglądali,
jakby założyli czerwone swetry. Tadzik siedział obok zaczytany w nowej książce, pomidorowy od stóp do głów. A co najciekawsze, coś pomarańczowego było też
w powietrzu między nami, dużo cieplejszym
niż w pokoju obok.
I co, dalej nie wierzysz w rodzinne ciepło? Mów co chcesz, ale ja wiem swoje i jestem pewna, że jest takie specjalne ciepełko,
widoczne szczególnie, kiedy jesteśmy razem.
Strasznie je lubię, właśnie dlatego tak dobrze jest mi wtulić się w kołdrę w wigilijną
noc.
Szafran
*Urządzenie, pozwalające zbadać temperaturę dowolnego
obiektu
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Co się zmieniło?

Dokładnie rok temu pisałam o wojnie
i konfliktach religijnych w Izraelu. O obowiązkowej służbie wojskowej dla młodzieży, o ciągłej kontroli i poczuciu, że poza
modlącymi się, czy zwiedzającymi, są tam
ci, którzy obserwują, przyglądają się, mając
cały czas palec na spuście karabinu. Czy
sytuacja się zmieniła? Nie bardzo.
Mury dalej stoją, wszystko wciąż jest
pod nadzorem, a Izraelczycy od najmłodszych lat uczeni są, że „ci zza muru” to zło
i trzeba na nich uważać. Nie są to, niestety,
delikatne sygnały. Każdy z nich, zarówno
młody, jak i starszy, jest przekonany, że ma
rację będąc uprzedzonym.
Tym razem, kiedy po roku znowu byłam w obu tych państwach – Izraelu i Autonomii Palestyńskiej – patrzę na całe to
zamieszanie pod nieco innym kątem. Wciąż
izraelski punkt widzenia znam lepiej, miałam więcej okazji do rozmów z mieszkańcami tego młodego państwa. Kiedy jednak
w Jerychu, po zostawieniu samochodu
w strefie niczyjej i wjechaniu do części palestyńskiej taksówką (wypożyczony samochód miał izraelskie rejestracje, nie mogliśmy nim przekroczyć za bramy pilnowanej
przez żołnierzy), poczułam klimat całkiem
arabskiego miasta, odsunęłam od siebie
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izraelskie podejście do sprawy.
Poruszyło mnie, kiedy taksówkarz, Palestyńczyk, zapytany o ilość turystów
w arabskich częściach tej okolicy, powiedział, że jest ich coraz mniej, a po chwili
zapytał: „Jaki kolor krwi widzicie, kiedy
rozetniecie rękę?” Usłyszał naszą oczywistą odpowiedź i kontynuował: „Jesteście
chrześcijanami? Katolikami? Ja jestem
muzułmaninem, moja krew też jest czerwona. Wasza, europejczyków, katolików,
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też. Tam, wiecie, za murem i posterunkami, mieszkają głównie Żydzi. Ich krew też
jest czerwona. Dlaczego w takim razie jest
jak jest? Dlaczego stoi mur?”
W taksówce chwilę panowała cisza. Pomyślałam wtedy, że to co powiedział żyjący za tym strasznym murem Palestyńczyk,
jest dość oczywiste, a jednak, przynajmniej
dla nas, odległe. Dla niego codzienne. Teraz, kiedy w zasypanej śniegiem podkrakowskiej miejscowości piszę i myślę
o tym, co zobaczyłam i usłyszałam, znowu, tak jak rok temu, przypominam sobie
pastorałkę „Wody Cedronu” - „Czemu ziemia cicha, słynąca wojnami?”
Narodził się, przyszedł, jest z nami.
Z nami – wielką Rodziną na całym świecie. Ogromną, kolorową, wymieszaną, ale
mającą coś wspólnego. Palestyńczyk powiedział, że łączy nas kolor krwi. Miał rację. Tylko czy to wszystko?
W te Święta, kiedy mamy nowonarodzonego członka Rodziny, poczujmy coś
więcej. Nie stawiajmy już murów, ani kontrolnych posterunków. Nie rozcinajmy rąk,
żeby sprawdzić czy rzeczywiście coś nas
łączy. Pamiętajmy, że jesteśmy i dalej
bądźmy… Rodziną.
Pędzel
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Kolacja
W wielu ścianach zamknięty
Wielki i Potężny
Na samym środku
Nogi
Wszędzie nogi
On też na nich stoi
Cztery wielkie podpory
Płaska równina ponad
Czy to most?
Dokąd?
Stuki, trzaski, piski, gwar
Eksplozja wspaniałych aromatów
Co tam jest?
Nie wiadomo
Ale to musi być coś dobrego
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Historia przez
śnieg pisana

Płatki śniegu opadały lekko, niesione
podmuchami wiatru. Tańczyły z gracją,
prześcigały się i droczyły z wiatrem, próbując wybrać kierunek lotu. Szczególnie jedna
śnieżynka, ciekawa świata na dole, próbowa
zobaczyć jak najwięcej, zanim opadnie wraz
z pozostałymi towarzyszkami. W pewnym
momencie jej uwagę przykuła szczególna
budowla na lodowym pustkowiu. Cała
ośnieżona, wyglądała na opuszczoną i zapomnianą. Ciekawska śnieżynka, niesiona
przez wiatr, podleciała bliżej i przylgnęła do
szyby, zaglądając do środka. Wyposażenie
wnętrza wyglądało na fabrykę, ale bynajmniej nie opuszczoną. W środku widać było kilka rozmawiających ze sobą postaci:
– Najwyższy czas go już obudzić. Minęło
kilka stuleci i nadeszła pora, żeby wziął
sprawy w swoje ręce – mruknęła jedna
z istot ubrana w garnitur.
– A tam, przesadzasz, nie jest tak źle, całkiem dobrze sobie radzą – odpowiedziała
inna osoba.
– Na razie tak, ale co będzie za kolejne 400
lat? Z czasem będzie coraz trudniej. Zmiany,
wciąż zmiany – podkreśliła ostatnie słowa
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postać.
– Spokojnie ludzie, mamy jeszcze trochę
czasu.. – wtrąciła kolejna osoba, do tej pory
niezabierająca głosu.
– Ludzie? Mów za siebie – prychnął ten
w garniturze – Jestem pełnoprawnym elfem
i nie zamierzam…
Nagle do pomieszczenia wpadła jakaś
osoba.
– Mamy niebieski alarm – wydyszał nowo
przybyły osobnik. – Obudził się. Jesteście
potrzebni na piętrze. – Po tych słowach wybiegł z hali. Zebrani popatrzyli po sobie, po
czym ruszyli biegiem w tym samym kierunku. Zaciekawiona Leokadia próbowała dostać się do wnętrza, gdy nagle okno uchyliło
się na kilka centymetrów, a wiatr mrugnął
do śnieżynki i wwiał ją do środka. Podążając w ślad za elfami, znalazła się w małym
pomieszczeniu, w którym elfy pochylały się
w kręgu nad łóżkiem i szeptały między sobą
nerwowo. Wtem rozległ się tubalny głos:
– No, moi drodzy, to który mamy rok? –
głos należał do starszego mężczyzny z długą, białą brodą odzianego w czerwoną piżamę.
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– Tym razem trochę zaspałeś, szefie, mamy
2017 – odparł garnitur, jak to nazywała go
w myślach Leokadia.
– A to ci historia – wykrzyknął Mikołaj –
trzeba brać się do roboty! – kontynuował –
Uruchomcie taśmy, skołujcie kilka reniferów i gdzie, do licha, są moje kapcie? – zapytał, rozglądając się dookoła.
– Po drugiej stronie łóżka - powiedział jeden z pomocników hałaśliwego Świętego,
poprawiając zsuwające się okulary. – Ja zaj-
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mę się reniferami. Po ostatniej akcji
Wesołka musieliśmy się gęsto tłumaczyć.
– Pójdziecie we trzech, niech młody
się podszkoli, a Edmund w razie kłopotów przejmie panowanie nad sytuacją. Tylko żeby nie było jak z Nessie
– krzyknął jeszcze za elfami opuszczającymi pokój.
– Załatwimy sprawę profesjonalnie –
powiedział Edmund, poprawiając
krawat.
– Powiedzmy pozostałym – szepnęła
Leosia do milczącej towarzyszki, która
w odpowiedzi zaszemrała na znak
zgody. Wyleciały na zewnątrz tą samą
drogą, którą dostały się do środka i już
po chwili do fabryki nadciągało wiele
śnieżynek. Kilka wpadło przez uchylone okno, jednak większość z zewnątrz przyglądała się pracy elfów
i etapom produkcji prezentów. Po kilku godzinach część śnieżynek, lekko
znudzona monotonnym widokiem, postanowiła zwiedzać kolejne zakątki świata. Leokadia jednak została – chciała jak najwięcej zobaczyć i zrozumieć. Po niedługim czasie na horyzoncie pojawił się pojazd, za którym w szeregu leciało stado reniferów.
– Ha, wiedziałem, że tym razem obędzie się
bez niespodzianek – powiedział do siebie
Mikołaj, gdy tylko zobaczył powracających
z misji pomocników.
– Świetnie się spisaliście, przynajmniej jedną
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sprawę mamy już z głowy – powiedział
Święty do elfów ciągnących za uzdy renifery.
– Nie do końca, mieliśmy mały problem.. –
Zaczął Beniamin, poprawiając okulary nerwowym ruchem.
– Ale już po sprawie – dopowiedział Edmund posyłając przedmówcy ostrzegawcze
spojrzenie, chowając jednocześnie do wewnętrznej kieszeni marynarki czarne okulary i długopis. Ludzie nie domyślą się prawdziwego powodu zniknięcia zwierzaków –
dokończył.
– A jutro pojawią się ciekawe nagłówki
w gazetach – wtrącił ze śmiechem Wesołek
– „Kolejne porwania przez UFO” lub „Hit roku – UFO ma krów pod dostatkiem, czas na
renifery” – żartował, rysując w powietrzu
cudzysłów.
– UFO – Mikołaj podrapał się po głowie –
A co to takiego jest UFO? – Zapytał znajdującego się najbliżej elfa, który pokręcił z rezygnacją czupryną.
– Musimy go wprowadzić w nowy świat.
Trochę się pozmieniało w ciągu ostatnich
stuleci... – Pozostałe przytaknęły jego słowom.
– Widzisz, – wyszeptała Leokadia – wszystko działa tak jak powinno, no, może prawie.
Są małe niedociągnięcia, ale nie jest źle.
Wracajmy do ludzi, mam ochotę na bitwę
na śnieżki. Sprawozdanie może poczekać, jestem przekonana, że Święta Rodzina będzie
zadowolona.
Jezioro Mgieł
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Pochylony nad grobem inkaskim,
Brat do siostry: porzućmy niesnaski,
Ja Indiany, ty – Jonesa
Miano weź. Nie roztrząsaj!
Ona na to prychnęła: Bez łaski!
Pewną miłą panienkę z Sufczyna
polubiła ogromnie jej psina.
Gdy wychodzi, ta czeka,
Kiedy wraca, tak szczeka,
Że szczekają psy wszystkich Sufczynian.
W przygotowań ferworze świątecznym
Każdy z nas mniej się czuje statecznym.
Jednak co nam to szkodzi,
Przecież o innych chodzi:
By dla bliźnich w ten czas stać się lepszym.
Dziwną miałem przygodę w Zamościu,
gdzie mnie chciało dwóch braci ugościć.
Przy mnie zawsze spokojni,
Między sobą – wciąż w wojnie...
Lecz podobno ich lubią w Zamościu.

DZIEWIĘTNASTKA

Łucja

9

Jak sójka za
morze

Pewnie słyszeliście nie raz przysłowie
"wybierać się jak sójka za morze". Znam taką
rodzinę Sójkowiczów, od których prawdopodobnie wzięło się to przysłowie. Za każdym razem, kiedy szykowała się większa
podróż oni nigdy nie potrafili się zebrać.
Wiadome było, że się spóźnią. Nie ważne
czy to urodziny babci, lot samolotem, czy
ślub cioci Zosi… Nie pomagało nawet przełożenie spotkania na godzinę później. Nigdy
nie byli na czas. Ale kiedy pojawiała się już
ta zawsze spóźniona zgraja wesołych ludzi,
atmosfera od razu stawała się znacznie milsza, taka pełna szczerego śmiechu.
Pamiętam jak kiedyś wracałam ze studiów do domu na święta. Niestety nie miałam bezpośredniego połączenia, na szczęście
oni przyjęli mnie na noc. Następnego dnia
mieliśmy pojechać zapakowanym po brzegi
dziewięcioosobowym samochodem do mojego domu rodzinnego. Tam z kolei moi rodzice mieli przenocować ich (jechali na
święta do dalszej rodziny na drugi koniec
Polski).
Trochę się bałam, bo Sójkowiczów od
dawna nie widziałam. Kiedyś widywałam
dobrych znajomych moich rodziców dość
często. Wpadali co jakiś czas do nas, ale od-
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kąd wyjechałam z miasta rodzinnego, urwał
nam się kontakt. Jednak kiedy tego wieczora mama Sójkowiczowa, Dorota, otworzyła
mi drzwi w fartuszku, ze związanymi włosami i rękami po łokcie w mące, z takim
naprawdę wielkim i szczerym uśmiechem,
od razu poczułam się jak u siebie. Przywitała mnie serdecznie i zaprosiła do środka.
Ledwo zamknęłam drzwi, a Sójkowiczowa
mama już wołała: “Słuchajcie, Marcelina
przyszła!”. Momentalnie usłyszałam nad sobą tupot i z prawej i lewej, a potem korytarzem prowadzącym do wejścia wbiegła cała
szóstka znajomych mi twarzy i rzuciła się na
mnie. Na końcu korytarza, za nieokiełznaną
gromadką stał opierając się o ścianę pan
Sójkowicz. Kiedy spojrzałam na niego,
uśmiechnął się ciepło, skinął głową i podszedł w naszą stronę. “Cześć Marcela” powiedział, "Wszyscyśmy się za tobą stęsknili".
Potem patrząc na swoje pociechy westchnął
"Żeby się jeszcze tak garnęli do pomocy…”.
Zrozumiałam ukrytą prośbę. Postanowiłam
wykorzystać uwagę jaką poświęcili mi moi
towarzysze zabaw z dzieciństwa i, zdejmując
kurtkę, zapytałam: “No, to co dziś pieczemy?”. Pan Sójkowicz podziękował mi kolejnym uśmiechem, przejął ode mnie kurtkę
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i torbę, żeby ją zanieść do pokoju Malwiny najstarszej z jego córek, u której miałam
spędzić tę noc.
Wśród burzliwych obrad jakie pyszności
upieczemy wraz z moją małą eskortą udałam się do kuchni. Ku niemałemu zdziwieniu wszystkich, okazało się, że nie ma jeszcze upieczonych pierniczków! Dlatego od
razu zabraliśmy się do pracy. Zajęliśmy
ostatni wolny kąt i obsypaliśmy go kilogramem mąki, zmieszanej z dwoma łyżeczkami
sody oczyszczonej. W artystycznym szale
połączyliśmy trzy łyżki śmietany i szklankę
miodu. W całym domu ślicznie pachniało
przyprawą korzenną, a przecież nie dodaliśmy jej zbyt wiele, tylko jedno opakowanie.
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Najmłodszej,
Łucji,
rozbiło się siedem jajek, ale i tak wystarczyły nam pozostałe
trzy. Utarliśmy je ze
szklanką cukru i kostką
masła. Co 8-10 minut
zmienialiśmy blachy
w piekarniku rozgrzanym do temperatury
180 stopni Celsjusza,
a kiedy wszystkie pierniczki już wystygły, do
późna dekorowaliśmy
pachnące wypieki. Powstawały
różowe
gwiazdki, zielone choinki, niebieskie domki
i żółte śnieżynki. Do akcji wkroczył nawet
lukier, ale w większości trafiał do niecierpliwych paszczęk, nie na pierniczki.
Rozsądna pora snu już dawno minęła.
Jednak kiedy chłopcy zaczęli ziewać jak
lwy, wszyscy powoli kończyli swoje dzieła
i poszli spać. Dlatego następnego dnia mało
kto wstał o zaplanowanej godzinie. Zanim
zjedliśmy śniadanie i zapakowaliśmy się do
samochodu, minęło sporo czasu. Podróż
upłynęła nam bardzo wesoło wśród śpiewów i śmiechów. Na miejsce dotarliśmy
spóźnieni trzy godziny, ale jak zwykle nikogo to nie zdziwiło.
zapałka
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Koptyjskie Boże
Narodzenie

Mam na imię Michael, pochodzę z Egiptu. Co piąty mieszkaniec mojego kraju to
chrześcijanin. Tak samo jak w Polsce, Boże
Narodzenie traktujemy jako święto religijne. Większość z nas, egipskich chrześcijan,
należy do koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego, w którym mamy swoje wyjątkowe zwyczaje świąteczne.
Kiahk to miesiąc, w którym, w tradycji
koptyjskiej, świętujemy narodziny Chrystusa. Wypada on między 11 grudnia, a 9
stycznia kalendarza gregoriańskiego. Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 7 stycznia, a nie tak jak w Kościele katolickim, 25
grudnia. Podczas Kiahku w sobotnie noce,
przed niedzielnymi nabożeństwami, śpiewamy specjalne pieśni i hymny do Maryi.
W języku arabskim są powszechnie znane
jako „siedem i cztery” – zawierają bowiem
cztery hymny z tej nocy i siedem theotokionów* z całego tygodnia.
Przed Świętami, przez 43 dni (od 25 listopada do 6 stycznia), Koptów obowiązuje
specjalny post. Nie jemy wtedy żadnych
produktów pochodzenia zwierzęcego, za-
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równo mięs, jak i nabiału. Jednak jeśli
ktoś jest zbyt chory, żeby zachowywać
post, nie musi go przestrzegać.
W noc wigilijną, 6 stycznia, udajemy się
na wyjątkową, bożonarodzeniową liturgię.
Zazwyczaj rozpoczyna się ona około 22:00,
kościoły są jednak otwarte wcześniej
i niektórzy spotykają się z rodziną i przyjaciółmi przed modlitwą. Nabożeństwo kończy się przeważnie koło północy, zdarza
się jednak, że trwa do czwartej nad ranem.
Kiedy religijne obrzędy związane z narodzinami Chrystusa dobiegają końca,
udajemy się do domów, gdzie przy wspólnym stole jemy duży, tradycyjny posiłek,
składający się głównie z tego, czego nie jedliśmy przez cały post. Bardzo popularna
jest ‘fata’ – zupa gotowana z chleba, ryżu,
czosnku i jagnięciny.
W pierwszy dzień Świąt, 7 stycznia, rodziny zbierają się razem w domach aby
świętować. Przychodząc w odwiedziny
często przynosimy sobie kahk – specjalne,
słodkie ciastka – i dajemy je sobie w prezencie.
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Święty Mikołaj w Egipcie nazywany jest
Baba Noël. Co roku dzieci oczekują z radością, że i tym razem wespnie się wysoko i przez okno zostawi parę prezentów.
Te święta stają się jednak powoli coraz
bardziej komercyjne: większość supermarketów sprzedaje choinki, świąteczne jedzenie i ozdoby. Hotele, parki i ulice miast są
przystrojone.
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Boże Narodzenie to po arabsku
(czyt. eid al milad), dlatego składając życzenia, mówimy
(czyt.
eid milad majid), co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wspaniałej bożonarodzeniowej biesiady”.
Michael
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Krótko o Prababci
Jedno z najpiękniejszych wspomnień
mojego dzieciństwa dotyczy wakacji spędzanych na wsi u Prababci. O wyjątkowości tego czasu świadczy to, że pamiętam te
chwile jako szczególną beztroskę, chociaż
przecież dla pięciolatka całe życie jest beztroską. Babcia Aniela – tak do niej mówiliśmy z rodzeństwem, bo wypowiadanie co
chwila całego „prababcia” wydawało się
zbytnim formalizmem i marnowaniem czasu – potrafiła wprowadzić w nasze życie
jakąś dyskretną radość, którą doceniam
zwłaszcza teraz, gdy już jej nie ma.
Jednym z najwyraźniejszych obrazów
związanych z Babcią Anielą są pączki oblane grubą warstwą czekolady, które czekały
na kuchennym stole codziennie rano, gdy
zwlekaliśmy się z łóżek. Babcia wstawała
wcześniej od nas – nigdy nie odkryliśmy
kiedy dokładnie – szła do pobliskiej piekarni (na wsi wszystko jest pobliskie)
i przynosiła nam te dowody miłości. Tak
właśnie wspominam te pączki. Nie są one
dla mnie żadnym smakiem dzieciństwa, za
którym tęsknię – właściwie nie pamiętam
nawet, czy nam smakowały. Po prostu patrzyliśmy na te pączki i wiedzieliśmy, że
Babcia robi to, bo nas kocha. Takich pączków nigdzie nie kupisz. Może je przynieść
tylko Babcia.
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Uczyliśmy się od Babci, jak przetrwać na
wsi. Wiedzieliśmy, do których zwierząt
można się zbliżać, a które należy omijać
szerokim łukiem. Babcia pokazała nam psy,
które wolno nam głaskać i te, do których
nie wolno nam się nawet zbliżać. Jasne dla
nas było, że nie powinniśmy wchodzić do
chlewu, bo świnie (jak to świnie) mogą być
dla dziecka niebezpieczne. I nikt nawet nie
pomyślał o tym, żeby któryś z babcinych
zakazów złamać. Mieliśmy całkowitą pewność, że jeśli Babcia nam czegoś zabrania, to
robi to dla naszego dobra i najczystszą
w świecie głupotą byłoby buntowanie się.
Babcia Aniela dawała nam takie poczucie
bezpieczeństwa, że zakazy były niczym
płaszcz, który nad nami rozkładała i pod
którym jest przytulnie, więc nie ma najmniejszego sensu się wychylać, bo można
się sparzyć. Od tamtej pory nie spotkałem
nikogo, kto potrafiłby w taki sposób zakazywać.
Oczywiste dla nas było, że Babcia zawsze była stara – tak jak Tatry. One podobno też kiedyś powstały. Co prawda nikt tego nie pamięta, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo liczy się to, że są teraz i nikt ich
innych nigdy nie widział. Może dlatego nie
zawsze potrafiliśmy Babcię zrozumieć. Miała swoje nawyki, które czasami wprawiały
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nas w zdumienie. Najdziwniejsze było wyciąganie zębów na noc. Wspólnie uznaliśmy
to za zupełnie niepotrzebne, bo każdy z nas
potrafił spać z zębami i nikomu to nie przeszkadzało. Był to jedyny moment, w którym czuliśmy, że wiemy coś lepiej od Babci,
ale nikomu nie przyszło nawet na myśl, żeby ją pouczać. Przecież nikt nie wątpił w jej
ogromną mądrość. Z pewnością trzymanie
zębów w szklance, miało swoje, nieznane
nam, powody, co nie przeszkadzało nam się
śmiać z babcinego nawyku. Niewątpliwie
Babcia Aniela była dla nas prawdziwym
autorytetem. Ufaliśmy w jej mądrość i zgadzaliśmy się na to, że czasami ta mądrość
nas przerasta.
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Babcia Aniela nie była osobą, która robiłaby rzeczy spektakularne. Żyła spokojnie
i poczciwie w malutkiej wioseczce i nikt nigdy o niej nie słyszał. Dla mnie jednak zrobiła ogromnie wiele. Pokazała mi, co to
znaczy kochać bezinteresownie. Dała poczucie tego, że czasami trzeba z czegoś zrezygnować, bo tak jest lepiej – nawet jeśli
wydaje się z daleka, że jakiś pies aż zaprasza, żeby go pogłaskać. Zdobyłem dzięki
niej zaufanie do tych, których obrałem za
autorytety i zrozumiałem, że czasem warto
oprzeć się na mądrości osób ode mnie mądrzejszych. A to wszystko przy pączkach
w czekoladzie i sztucznej szczęce.
MOP
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Mały nieznajomy
Jak zwykle o godzinie 16. sprawdziliśmy, czy gwiazdy już świecą na nocnym
niebie. Świeciły. Jedna najjaśniejsza
i jeszcze parę mniejszych. W tym momencie poczułam to delikatne kopnięcie.
Dokładnie w tym samym miejscu, jak
pół roku temu. Pół roku? Przecież ten
czas minął jak jeden wieczór. Gojąca się
rana znów zaczęła krwawić. Nerwowo
pogłaskałam się po brzuchu. Doniosłam
świeczki do stołu i zapaliłam je. Tegoroczny stół wigilijny wyglądał zachwycająco. Wszyscy wystrojeni. Mój Maciek
założył czarną muszkę, która podkreślała
jego i tak już duże oczy. Wszystko wydawało się być idealnie, ale sytuacja sprzed
chwili napełniła mnie pewnym niepokojem.
Uroczyście rozpoczęliśmy kolację. Tata odczytał fragment Pisma Świętego
i podzieliliśmy się opłatkiem. Zaczęliśmy
jeść. Każdy rozmawiał z każdym, przez
co tworzył się gwar pełen chichotów.
Dania były serwowane jedno po drugim:
najpierw grzybowa, później karp, ryba
po żydowsku... Już miałam podawać pierogi, gdy nagle usłyszałam dzwonek do
drzwi. Powoli je otworzyłam, mając nadzieję, że to nie sąsiedzi chcący robić
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awanturę. Zamiast tych, których się spodziewałam, zobaczyłam małego chłopca
na oko dziesięcioletniego. Był w płaszczyku, a na głowie miał czapkę pilotkę.
- Dobry wieczór, czy to pani Agata? - zaczął nieśmiało.
- Tak, to ja. W czym mogę ci pomóc? odpowiedziałam pytaniem na pytanie,
lekko przestraszona, skąd zna moje imię.
- Marysieńka powiedziała mi, że na mnie
czekacie - odrzekł tym razem już pewny
siebie.
Niewiele myśląc, zaprosiłam go do
środka. Jako, że zawsze zostawiamy miejsce dla “zbłąkanego wędrowca”, nie musiałam się martwić o kolejny zestaw
sztućców. Pomogłam mu zdjąć płaszczyk
i buty. Platynowy kolor włosów, uroczy
uśmiech, biała koszula pod czerwonym
sweterkiem robiły swoje - wyglądał niezwykle uroczyście i dojrzale jak na swój
wiek. Wskazałam mu drogę do salonu,
zastanawiając się jak powiedzieć rodzinie
o nowym gościu. Jednak nie musiałam
się o to martwić, bo kiedy tylko stanął
między nami, dorośli - nie pytając o nic złożyli mu życzenia, a dzieci zaczęły
z nim żartować i żywo rozmawiać. Poszłam z Maćkiem do kuchni ustalić co ro-
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bimy, bo nieczęsto się zdarza, żeby dziecko samo się błąkało, zwłaszcza w wigilijny wieczór.
- To co proponujesz?
- No wiesz, porozmawiamy z tym chłopcem, ale jak skończymy kolację, żeby teraz nie robić zamieszania. Może skoro
ktoś faktycznie kazał mu tu przyjść, to
nie powinniśmy go wyganiać. Nie denerwuj się - w tym momencie mąż złapał
mnie za ręce - wiem, że coś cię niepokoi
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i jeżeli potrzebujesz o tym porozmawiać,
zawsze możesz na mnie liczyć.
- Wiesz, dzisiaj w ferworze przygotowań
zatrzymałam się na chwilę przy oknie,
żeby troszkę pomyśleć i poczułam kopnięcie, w tym samym miejscu co nasza
Kruszynka za pierwszym razem. Ja wiem,
że już jakiś czas minął od tego i powinnam sobie dawać radę z tym, ale ta strata
boli tak samo jak wtedy. Jeszcze ten
chłopiec… Nie wiem, co o tym myśleć...

DZIEWIĘTNASTKA
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- Posłuchaj, czasu nie cofniesz. Zresztą to
nie była twoja wina, ten pijany kierowca
już nikomu nie zrobi krzywdy. Ja też kochałem naszą Kruszynkę, ale wiem, że nigdy tego bólu nie odczuje w takim stopniu jak ty. Dlatego nie umiem dodać ci
otuchy takimi słowami, które w pełni
mogłyby ci pomóc. Chciałbym tylko, żebyś wiedziała, że zrobię wszystko, żebyś
znów była spokojna. Co do chłopca, jak
już mówiłem, porozmawiamy z nim
i wtedy zobaczymy, co dalej.
- Dziękuję - tylko tyle byłam w stanie powiedzieć.
Wróciliśmy do stołu, jakby mogło się
zdawać - uśmiechnięci, lecz mój uśmiech
był tylko przyklejony, bo nie było mi
wcale wesoło.
Czas minął szybko, jak zwykle
w Święta. Dzieci były przygotowywane
do snu, a ja postanowiłam, że to jest dobry czas na przeprowadzenie rozmowy
z… Właściwie, jak on ma na imię?
- Chłopcze, jak właściwie masz na imię?
- Mąż Boży, w skrócie Gabriel.
- Dobrze, Gabrysiu... Kiedy tutaj przyszedłeś, powiedziałeś, że Marysieńka kazała ci tu przyjść. Kim ona jest?
- Tata też kazał. Marysieńka, to... Ona
bardzo ciebie lubi i wie, że ci smutno, ale
kazała mi powiedzieć, żebyś się nie martwiła.
- A skąd Ona mnie zna?
- Ona zna każdego. Ty też ją znasz. I Tata
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kazał ci jeszcze powiedzieć, że Kubuś też
ma się dobrze. On jest mega super, lubię
się z nim bawić w chowanego, bo zawsze
z nim wygrywam.
- Kubuś?
- Ten, którego Bóg ochrania... Ja wiem, że
powinienem używać pełnych znaczeń
imion, ale one są taaaaakie długie - teatralnie rozciągnął ręce, chcąc zobrazować długość wyrażenia.
- Dobra, już wszystko rozumiem - powiedziałam, dopiero teraz zauważając jego
drobniutkie, śnieżnobiałe skrzydełka. Na jak długo chciałbyś u nas zostać?
- Aga, Tata kazał mi tylko odwiedzić cię
i powiedzieć to, co powiedziałem przed
chwilą i dodał, żebym koniecznie spróbował pierników, bo są nieziemskie. No
i spróbowałem pierników, i powiedziałem, więc już w sumie mogę iść. Wybieracie się na Pasterkę?
- Cieszę się, że ci smakowały moje pierniczki - szczerze się uśmiechnęłam, bo to
był jeszcze niewypróbowany przepis. Tak, idziemy, będziemy wychodzić za jakieś pół godziny.
- To dziękuję za wszystko i pojechałbym
z wami - po tych słowach jak gdyby nic
dalej wrócił do rozmowy ze starszymi
ciotkami.
Gdy doszliśmy do dominikanów,
w kościele jak zawsze był tłum na tyle
duży, że łatwo było się zgubić. Niestety,
zanim zdążyłam ostrzec Gabriela, on już
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zniknął mi z oczu. Strach! Panika! Co teraz zrobić? “Aga” - usłyszałam w swojej
głowie. Nie wiedziałam czy to z nerwów,
czy to był prawdziwy głos mojego małego gościa. Spojrzałam na ołtarz, mając
nadzieję, że Bóg mi jakoś pomoże. I zobaczyłam tam tego samego chłopca, już nie
w czerwonym sweterku i koszuli, ale
w albie i z bosymi stopami, unoszącego
się 3 metry nad głowami niczego nie-

świadomych ludzi. Wesoło wirował, trzymając za ręce młodszego od siebie chłopca o orzechowych włosach. Nie musiałam długo się zastanawiać, żeby wiedzieć,
że to mój mały Kubuś. Uśmiechnęłam się
promiennie i tylko wyszeptałam ciche
“dziękuję”, wciąż wpatrując się w tą magiczną scenę.
Trawa

Szczęście

Adam jest powszechnie uważany za dobrego człowieka. Wcześnie wraca z pracy,
bawi się z dziećmi i kocha żonę. Gdy
ostatni raz z nim rozmawiałem, bardzo
krótko, ponieważ często bawi się z dziećmi
i kocha żonę, mówił, że często bawi się
z dziećmi i kocha żonę. Zapytałem go, jak
to jest z tą rodziną, a on popatrzył na mnie
z niedowierzaniem i zaczął zwyczajnie
mówić coś o wzniosłych wartościach: radości z miłości, czułości i innych bzdetach.
Zapytałem: „Co ty mi tu filozofujesz? Po co
ci to wszystko? Tyle czasu i kasy marnujesz dla tej twojej rodziny! Nie żal ci?”,
a on tylko się tak na mnie popatrzył…
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I uśmiechnął. Nie rozumiem, przecież to
bez sensu. Czemu woli siedzieć w domu
z tą swoją piękną – jak mówi – żoną, niż
wyjść na piwo z kumplami? Dziwny jakiś…
A przecież jeszcze parę lat temu był normalnym człowiekiem. To pewnie przez te
przeklęte kursy małżeńskie u dominikanów…
Na szczęście nie muszę się martwić i zastanawiać nad takimi bzdurami. Mam żonę, która umie zrobić pysznego schabowego, a przecież nic więcej do szczęścia nie
potrzeba. Dzisiaj w pracy zostaję do późna,
bo przecież nadgodziny same się nie wyrobią, prawda?
Młody
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Rezygnacje
Zuzia skręciła w boczną ulicę. Kiedy
dotarła do witryny sklepowej, zatrzymała
się. Był tam. Ten cudowny domek dla lalek Barbie. Zbierała na niego pół roku.
W końcu, w kieszeni jej plecaka, znajdowało się siedemdziesiąt złotych. Już chciała wejść do środka, ale nagle zawahała się.
Idą święta. A ona jest już na tyle duża, że
mogłaby kupić dla kogoś choć jeden prezent. Chwilę jeszcze wpatrywała się w domek na wystawie, ale zaraz potem odwróciła wzrok i ruszyła w stronę głównej ulicy.

***
- Przemyśl to jeszcze - ordynator oddziału
sugerował jednemu z lekarzy, że nie musi
brać dyżuru w wigilijny wieczór.- Przecież
już kilka lat go bierzesz.
- Jestem odpowiedzialny za moich pacjentów.
- Myślę, że jesteś odpowiedzialny również
za swoją rodzinę. Naprawdę, przemyśl to.
Kiedy pan Wojtek wyszedł z gabinetu
ordynatora był pewny, że nie opuści szpitala w świąteczną noc. Jednak wieczorem,
gdy Zuzia przytuliła go na dobranoc, coś
w nim drgnęło.
20

***
Jest wieczór. Zamyślona Natalia wpatruje się przez tramwajową szybę, w przelatujące w pędzie powietrza, drobne płatki
śniegu. Przed chwilą przeczytała wiadomość. Jutro jej koleżanki pójdą na zakupy
i do kina na najnowszy film. Tą kuszącą
propozycję dostała i ona. Problem w tym,
że jutro jest wigilia. Trzeba sprzątać w domu, ubierać choinkę… Ale przecież… U niej
w domu święta niewiele różnią się od
zwykłych dni. Tata pewnie będzie miał
dyżur w szpitalu. Mama nie wyszła jeszcze
z depresji. Wszystkie obowiązki spadną na
nią. No i dzieciaki trzeba dopilnować, żeby choć raz w roku zachowywały się jak
trzeba. I chociaż stara się jak może, to
święta i tak nigdy nie wyglądają tak jak
powinny wyglądać. A gdyby tak rzucić to
wszystko i po prostu… pójść do kina? No
właśnie, kino. Natalia zastanawia się jeszcze chwilę i w końcu odpisuje:
- Jutro nie mogę. Może innym razem.
***
Elżbieta obudziła się i zobaczyła to stare
zdjęcie, które widywała co rano. Co rano
to zdjęcie dołowało ją jeszcze bardziej. Ale
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tym razem pani Ela uśmiechnęła się.
Uśmiechnęła się do swojego taty, który
trzymał na kolanach małą dziewczynkę.
Wstała, ubrała się i zawołała córki.
- Chodźcie, posprzątamy.

***
Dla Michałka to była pierwsza prawdziwa wigilia. Mama uśmiechała się, dużo
mówiła i energicznie krzątała się między
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wszystkimi, dopytując, czy ktoś nie chce
jeszcze ciasta, albo herbaty. Tata był
w domu. Natalia ubrała Michałka w elegancki garnitur. No i dostał od Zuzi ten
super zabawkowy samochód. Tego wieczoru w domu Michałka czuć było ciepłą,
rodzinną atmosferę. Po wigilii wszyscy razem poszli na pasterkę. A Michałek, mimo
zmęczenia, wytrwał do końca.
Zebra
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Kropka, Papaja
i Kompot
Mając 11 lat poznałam pewną dziewczynkę. Niezwykle irytującą dziewczynkę.
Szczerze mówiąc, była to dla mnie wtedy
pierwsza osoba, o której otwarcie mówiłam, że jej nienawidzę. Nie była to jednak jedna z tych relacji, gdzie dwie osoby
za sobą nie przepadają, więc starają się
nie wchodzić sobie w drogę i po prostu
nie mają ze sobą nic wspólnego. Nie. Ona
wchodziła mi w drogę przez cały czas.
Uprzykrzała mi każdy dzień. Przeszkadzała mi samą swoją obecnością. Nie dało się zrobić nic żeby się od niej uwolnić.
Mogłam wprawdzie po raz kolejny zmienić szkołę, jednak pewne wydarzenia
skutecznie odwiodły mnie od tej decyzji.
To co z tych wydarzeń wyniknęło jest
dla tej historii bardzo istotne, ponieważ
sprawiło, że zaczęłam się stopniowo
przekonywać do wcześniej znienawidzonej osoby. Z bardzo prostego powodu:
musiałam komuś o nich opowiedzieć. I to
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właśnie ona okazała się idealna. Nie
wiem jak i nie wiem kiedy ale zaprzyjaźniłyśmy się (choć wtedy jeszcze nie byłam tego do końca świadoma).
Po około półtorej roku naszej znajomości znalazłyśmy się obie na nauczaniu
domowym. Jednak nie byłyśmy same.
Była jeszcze ona. Dziewczynka, z którą
moja nowa przyjaciółka znała się już od
przedszkola. To jak bardzo zaczęła mi
ona przeszkadzać było nie do opisania.
Poza tym, nie miałam realnych szans
przebić się przez ich niemal 10 letnią
przyjaźń.
Ze względu na to, że wszystkie byłyśmy razem na absolutnie każdych zajęciach, które na dodatek często odbywały
u tej nowej dziewczynki w domu, musiałam nauczyć się ją jakoś tolerować. Udało się. Po zaledwie paru miesiącach byłyśmy we trzy nierozłączne. I tak już zostało.
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Spodziewam się, czytelniku, że masz
do mnie dwa pytania: skąd wziął się tytuł
tego tekstu i dlaczego znajduję się on
w numerze, którego przewodnim tematem jest rodzina? Na pierwsze pytanie
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niestety nie mogę udzielić Ci odpowiedzi
i tak będzie lepiej. Natomiast odpowiedź
na drugie pytanie jest niezwykle prosta:
ten tekst opowiada o rodzinie.
S.
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