Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

Iz 49, 14-15

Drodzy Czytelnicy,
na ten corocznie szczególny czas chcielibyśmy Wam życzyć takiej radości,
która odmienia i zewnętrzny, i wewnętrzny Wasz świat, daje nowe oczy,
nowe serce, pozwala widzieć wyraźniej i jaśniej, daje odwagę i pokorę. Niech
ta Wielkanoc będzie błogosławionym czasem!
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Kolorowe szkiełka

Amelia i Marcel mieli w lesie swoją ulubioną polankę, gdzie zbierali kolorowe
szkiełka. Lubili podnosić swoje znaleziska
i patrzeć przez nie na świat. Kiedy kolorowe światło słoneczne padało na ich twarze, cieszyli się i opowiadali sobie historie.
Nie wiedzieli, skąd wzięło się tyle szkiełek
w tak wielu kolorach. Kiedy znaleźli
pierwsze z nich, obiecali sobie, że nie będą
ich stamtąd zabierać. To czyniło je jeszcze
bardziej wyjątkowymi. Mogli je oglądać
tylko tam i tylko wtedy, kiedy była ładna
pogoda. Tajemniczość zjawisk zachodzących podczas każdej wyprawy na polankę
zadecydowała o tym, że nigdy głośno
o niej nie mówili. Szkiełka były sekretem.
Każde z nich to czuło.
Tego dnia również wybrali się na polankę. Wzięli ze sobą chleb i mleko, spędzali tam bowiem cały dzień. Wyruszyli
o świcie. Jutrzenka malowała niebo różem
i brzoskwinią. Kiedy byli w połowie drogi,
mieli buty przemoczone od rosy. Do polanki nie było otwartej drogi. Nie było
żadnej drogi. Zdawało się, że tylko oni
wiedzą, jak tam dojść. Szli przez las, przedzierając się przez bujny podszyt.
Marcel bardzo lubił las. Niewykluczone,
że bardziej niż samą polankę. Jednak bałby się go, gdyby nie był z Amelią. Krople
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rosy spadały im za kołnierze, na nosy
i głowy. Trzeba było omijać cierniste
krzewy, chociaż w lecie często zatrzymywali się przy nich i zbierali ostrężyny. Tego dnia zdecydowali się umieścić swoją
bazę pod rozłożystą lipą. Położyli się na
rozłożonym pod nią kocem. Jej pyłki tańczyły, mieniąc się w słońcu, którego promienie przedzierały się przez liście
i w nieregularnych plamach kładły się na
twarzach Amelii i Marcela. Wyciągnęli pudełeczko z uzbieranymi szkiełkami. Dokładnie przejrzeli całą kolekcję. Marcel
uniósł pomarańczowe szkiełko. Jego twarz
oblała się pomarańczem.
– Wiesz – zagadnął – pomarańczowy to
kolor wspomnień. Wszystko z przeszłości
jest takie ciepłe i przytulne, zupełnie jak
niebo, kiedy słońce gaśnie. Pomarańcz to
zdecydowanie kolor odpoczynku i spokoju.
– Amelia spojrzała na niego i uśmiechnęła
się. Nadchodziła jego ulubiona część całej
wyprawy. Wybrała z pudełeczka bladoniebieskie szkiełko i nakierowała je tak,
aby jego kolorowe światło padało na
twarz chłopca.
– Zamknij oczy – powiedziała, a kiedy
to zrobił, dodała:
– To właśnie jest mój spokój.
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Jeszcze przez dłuższą chwilę opowiadali
sobie o swoich odczuciach i skojarzeniach.
Potem zdecydowali się poszukać nowych
zdobyczy. Trawa nie była już tak mokra,
a świecące wysoko słońce ułatwiało im
zadanie. Błądzili między kwiatami i chwastami, szukając kolorowych błysków. Znaleźli pięć nowych szkiełek, każde w nowym, niepowtarzalnym kolorze. Wtedy
wrócili na koc pod lipą i spałaszowali prowiant. Kiedy już trochę odpoczęli, znów
poddali się magii kolorowych szkiełek.
Nowe kolory były jakby znajome, umieli je
opisać. Piąte szkiełko jednak wzbudziło
kontrowersje. Było porysowane, jakby
pęknięte w środku.
– Nie jest jak inne, zostawmy je –
stwierdził Marcel. Zamknął pudełeczko
z pozostałymi i zaczął wdrapywać się na
drzewo, aby w dziupli ukryć ich skarb.
Jednak Amelia była bardzo zaintrygowana
niezwykłym szkiełkiem.
Nie mogła oderwać od
niego oczu. Obracała je
na wszystkie strony,
a zieleń, która przez nie
na padała, ślicznie igrała
z zielonymi oczyma
dziewczęcia.
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Nagle szkiełko pękło w jej rękach. Maleńki odłamek wpadł jej do oka. Przestraszona usiadła i gwałtownie zaczęła mrugać. Popłynęły łzy, ale oko dalej bolało.
Bezgłośnie położyła się na kocu i trwała
z zamkniętymi oczyma. Bardzo możliwe,
że usnęła. Obudził ją Marcel, mówiąc, że
pora wracać.
Całą drogę szli w milczeniu. Chłopiec
podejrzewał, że Amelii coś się stało, ale
ona nie odpowiadała na jego pytania. Nie
mógł jej rozpoznać, jeszcze przed chwilą
dzieliła się z nim swoimi kolorami, a teraz... teraz nawet nie chciała na niego
spojrzeć. Była taka... obca.
Nigdy więcej nie poszli razem na polanę zbierać kolorowych szkiełek.
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Ciekawość nocy

Noc – «czas od zachodu do wschodu
słońca, kiedy jest ciemno na dworze»1
Jak dobrze wiemy, noc to czas niezwykle zwykły. Zazwyczaj ludzie wtedy regenerują się i śpią, pozostając w błogiej ciszy
czuwania i spokoju. Warto podkreślić
w ostatnim zdaniu słowo zazwyczaj. Obserwując krakowską ulicę późnym wieczorem (około godziny 22:00) można zauważyć dobrze bawiących się młodych,
którzy właśnie wracają ze świetnej imprezy, parę zakochanych, których nie obchodzi nic – nawet późna pora, przystaniowicza spieszącego do domu, przepracowanych, poważnych ludzi; mogłabym tak
wymieniać jeszcze długo… A ile jest jeszcze
osób, które zamknięte w swoich czterech
ścianach buntują się przeciwko swojemu
biologicznemu zegarowi? W takim razie
dlaczego ci ludzie nie śpią?
Większość tkliwych, romantycznych,
przepełnionych bólem piosenek i wierszy
jest pisanych w trakcie nocy. Dlaczego
w ciągu tych kilku samotnych godzin ludzie mają aż tak ogromną potrzebę wyrzucenia z siebie wszystkich paskudnych
uczuć? Czyżby to właśnie wcześniej
wspomniana samotność nakłania ich do
zwierzeń, czy może to cisza, która nastaje
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po intensywnym dniu? Coś musi tkwić
w niesamowitej prostocie.
Czwarta godzina dnia jest najcichsza,
najspokojniejsza, to ta, która rozrywa kurtynę ciemności. O tej godzinie większość
nocnych marków zmorzona swą pracowitością wpada w ręce Morfeusza. Większość
tych, którzy lubią wcześnie wstawać, nie
ma zbytniej odwagi, by zakłócać tak majestatyczny czas. Czas, w którym ptaki, nie
mogąc pohamować swojego zachwytu,
wyśpiewują swoją radość na wszystkie
strony świata. To o tej godzinie w chłodne
letnie poranki słońce tak leniwie wstaje,
świerszcze stroją skrzypce, a panna rosa
zostawia po sobie wodne kryształki.
Nawet sam Bóg we wcieleniu swojego
Syna wybrał ten moment doby na swoje
przyjście oraz na największą możliwą
przemianę, która dokonała się w dziejach
istnienia rzeczywistości. Coś musi być
w tej nocy...

Trawa
1 Słownik języka polskiego PWN, online:
www.sjp.pwn.pl [dostęp: 25.03.2019].
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Na czele pochodu idzie biała1
pani, która posłuszną wydać się chciała
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Dlatego wychodzi za mąż młodo
by równie wcześnie stać się wdową
zyskać respekt i szacunek
wolność, posag i rachunek2
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Stoi prześliczna niczym bogini
i tęsknym wzrokiem ostatni hołd czyni
dziecinnych lat przyjaciołom
ostatni raz zebranym w koło
Łza spływa po gładkiej cerze
kiedy swą młodość spala w ofierze3
i nie drgnie ni jedną haftką zdobiona
trzy razy starszemu oddana żona

m

Mąż niecierpliwie na żonę czeka
cieszy się widząc rumieniec z daleka
lecz trupioblada jest nieszczęśnica
to rubin woalu4 przykrył jej lica
Włosy splecione w sześć węzłów świętych5
nie są jedynym gwarantem przysięgi
pakt podpisany przez ojca i męża6
w imię ich szczęścia – ofiara dla węża7
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1 „W dniu uroczystości weselnych obowiązywał pannę młodą określony strój: biała toga nieprzetykana purpurowym szlakiem, bez żadnych
ozdób, oraz tunika prosta, zwana tak ze względu
na sposób tkania materiału i układu nici. Toga
była przepasana paskiem, wiązanym w specjalny
węzeł, zwany węzłem Herkulesa” (L. Winniczuk,
Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 2012, s.202).
2 „Należy przypomnieć, że kobieta, podobnie

jak w Grecji nie miała praw obywatelskich, że była formalnie odsunięta od spraw państwowych.
(...) Zależność kobiety od ojca czy męża ograniczała się zasadniczo do spraw majątkowych; kobiety nie mogły zarządzać majątkiem ani nim
rozporządzać. Jednak z biegiem czasu zdobyły
prawo wyboru opiekuna do spraw majątkowych,
a nawet miały prawo swoim posagiem rozporządzać przy pomocy biegłego w tych sprawach niewolnika. Jednak nie mogła kobieta, nawet uwolniona spod władzy mężczyzny (...), mieć nikogo
pod „swoją władzą”; to pozostawało przywilejem

mężczyzn” (tamże, s.196).
3 „W przeddzień ślubu narzeczona składała
w ofierze bóstwom swoje zabawki z lat dziecinnych i noszone dotychczas suknie” (tamże, s.202).
4 „Na głowie miała panna młoda krótki welon, który osłaniał częściowo fryzurę i policzki
i opadał na ramiona. Stąd panna młoda – zwała
się nupta, tj. okryta. Welon był w kolorze czerwono-złotym, ognistym lub szafranowym” (tamże).
5 „Strój ślubny uzupełniało specjalne uczesanie, takie jakie zawsze obowiązywało jedynie westalki; była to fryzura zwana sześć splotów, gdyż
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ostrym specjalnym grzebieniem w kształcie dzidy
dzielono włosy na sześć części, po czym układano
sploty, przeplatano je wełnianymi wstążkami
i wreszcie nakładano na tak upięte włosy wieniec
z kwiatów, które uzbierała sama panna młoda ze
swoimi przyjaciółkami” (tamże).
6 „W Rzymie prawo uznawało dwie formy zawierania małżeństw: według jednej kobieta przechodziła spod władzy ojca czy dotychczasowego
opiekuna pod władzę męża, conventio in manum, i zostawała przyjęta przez rodzinę męża.
W drugim wypadku małżeństwo było zawarte
bez przejścia pod władzę męża – sine conventione in manum; kobieta jako mężatka pozostawała
nadal pod władzą swego ojca, nie traciła związku ze swoją rodziną, zatrzymywała prawo do
dziedziczenia. Podstawą takiego związku było
obustronne wyrażenie zgody na współżycie małżeńskie. Zerwanie takiego związku nie wymagało
postępowania prawnego, jakie musiało być przeprowadzone w wypadku, jeśli starano się o rozwód, a małżeństwo było zawarte na zasadzie
przejścia dziewczyny spod władzy ojca pod władzę męża” (tamże, s.200).
7 „A człowiek zabobonny to ktoś taki, kto (...)
zobaczył węża w domu: jeśli to wąż brunatny,
Sabadzajosa wzywa, jeśli zaś wąż święty, natychmiast stawia w tym miejscu ołtarz ” (Teofrast,

Charaktery XVI) – w starożytności węże były uważane za symbol bogów.
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Wydarzyło się
w nocy

Zarówno w Starym, jak i w Nowym
Testamencie zadziwiająca ilość wydarzeń, które decydowały o losach Narodu
Wybranego, działa się w nocy. Z nocy
Izrael bierze przecież początek – proroctwo zostało powierzone Abrahamowi,
gdy ten, zasnąwszy, znużony czuwaniem,
obudził się i usłyszał głos Boga. "A kiedy
słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia" (…). Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem [Rdz 15,
17n]. Również jego wnuk, Jakub, słyszy
głos Pana w nocy, kiedy walczy z aniołem, wtedy też otrzymuje imię Izrael
[Rdz 31, 25-32]. To tajemnicze spotkanie
odbywa się wtedy, gdy Jakub jest przejęty i przerażony wiadomością, że Ezaw
pragnie go znaleźć. Jest przekonany, że
starszy brat szuka zemsty. Być może dlatego tak zaciekle walczy o błogosławieństwo. Noc to moment spotkania z Bogiem, czas, w którym słyszymy Jego głos
wyraźniej; moment wyczulenia zmy-

8

słów, które wyostrzają się w ciemności.
Doświadczył tego Samuel, do którego Bóg
przemówił, budząc go ze snu [1 Sm 3]. Samuel zrywa się na dźwięk głosu, jednak
jest przekonany, że przywołuje go Heli.
Ten fragment ukazuje przedziwną grę między czujnością a uśpieniem, wyczuleniem
a otępieniem. Podobną sytuację znajdujemy w Nowym Testamencie [J 3, 1-21]. Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy,
z obawy przed faryzeuszami. Pragnie poznać prawdę, jednak nie jest w stanie zrozumieć tego, co słyszy. Noc to moment
kontrastu między dotkliwym ograniczeniem wzroku a otworzeniem oczu na Bożą
prawdę. Trzeba jednak uznać swoją niewiedzę i dać się prowadzić, tak jak uczynili
to mędrcy ze Wschodu. By podążać za
gwiazdą, musieli odrzucić tradycyjne metody orientacji w terenie, pozwolić prowadzić się światłu. Ich historia zdaje się pokazywać, że aby oddać pokłon Dzieciątku,
trzeba odkryć światło, które w pełnym
świetle dnia nie jest dostrzegalne. Po raz
kolejny zatem Bóg objawia się w nocy. Tak

DZIEWIĘTNASTKA

20 Kwietnia 2019

c
n
ż
c
E
C

c
z
b
s
w
J
w
c
p
w
d

czyni też podczas pierwszej nocy paschalnej, wyprowadzając Izrael z Egiptu. Mojżesz prowadzi lud w ciemność, ufając mocy Boga. Jest to moment zwycięstwa nad
Egipcjanami, który zapowiada zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią.
Noc to jednak także moment, w którym
człowiek jest najsłabszy. W nocy Judyta
zabija Holofernesa [Jdt 13]. W nocy życie
bezbronnego, uśpionego Saula, choć on
sam nie jest tego świadomy, znajduje się
w ręku jego wroga – Dawida [1 Sm 24].
Jednak także i Dawid jest w nocy wystawiony na próbę. Pokusa zabicia tego, który
czyha na jego życie, jest silna, sami słudzy
przekonują młodzieńca, że to Pan wydał
w jego ręce Saula. Dawid jednak nie decyduje się na zabicie Bożego pomazańca i od-

cina jedynie połę jego płaszcza. Noc to
moment kryzysu, niepewności i słabości.
Samotni na rozszalałym jeziorze uczniowie
na próżno czekają przybycia Jezusa, który
przybywa do nich zaledwie kilka godzin
przed świtem (o czwartej straży nocnej [Mt
14, 22-33]), gdy są już przekonani, że zginą
na jeziorze. Noc to zatem czas walki duchowej, której apogeum rozgrywa się
w ogrodzie Getsemani. Dla Jezusa jest to
czas ogromnego cierpienia i osamotnienia.
Jednocześnie, jak wskazują niektórzy teologowie, to właśnie tam dokonało się zbawienie, ponieważ Jezus podjął w wolności
decyzję o swojej Ofierze.
Wreszcie, Zmartwychwstanie również
wydarza się w nocy. Niewidoczne dla
oczu, pozostaje niezgłębioną tajemnicą.

Łucja
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Noc

Czemu noc zawdzięcza swój niezwykły
charakter? Z pewnością towarzyszącym jej
ciemności i ciszy. Zmniejszona ilość bodźców, takich jak światło i dźwięk, sprzyja
relaksacji, poczuciu intymności i tajemniczości. A co my zawdzięczamy jej niezwykłości? Pozornie przypadkowa okoliczność
przyrody, jaką jest następstwo ruchu obrotowego Ziemi, daje nam idealne warunki
do wyciszenia, wsłuchania się w siebie,
w innych, w otaczający nas świat. Zazwyczaj czas ten wykorzystujemy na odpoczynek i... sen.
Co podczas snu dzieje się w naszych
głowach? Według XX-wiecznej psychoanalizy sny wyłaniają się z naszej nieświadomości, zawierającej wyparte wspomnienia i myśli, ukryte lęki i pragnienia. Dlatego sny w rozumieniu psychoanalityków są
ich obrazami, przyjmującymi symboliczne
formy zapożyczone z naszych wspomnień.
Istnieje również teoria mówiąca, że tak naprawdę śnimy bez przerwy, ale tylko wtedy, kiedy nie docierają do nas zewnętrzne
bodźce, możemy „usłyszeć i zobaczyć” nasze marzenia senne, co jeszcze bardziej powinno uświadomić nam, jak ważnym
czynnikiem jest ciemność i cisza, która nastaje w nocy.
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W innym, zdecydowanie nowszym
ujęciu J. Allana Hobsona, świadomość
senna jest wirtualnym przygotowaniem do
rzeczywistości. Oznacza to, że śnienie jest
„treningiem” przed aktywnością na jawie.
Co ciekawe, 30-tygodniowemu płodowi
sen zajmuje 100% czasu. Z czasem ilość
snu redukuje się, aż do dorosłości, kiedy
zostaje nam zaledwie... 1,5–2 godzin śnienia, z czego zapamiętujemy najwyżej 10
minut.
Z drugiej strony nocną porę wykorzystać można inaczej. Bardzo często jest to
czas wyznań i zbliżeń, ponieważ nie tylko
nasz umysł otwiera się przed nami, ale
również my mamy skłonność do otwierania się przed innymi. Ile przyjaźni zostało
zawartych lub „przypieczętowanych”
w nocy, ile wyznań miłości i fascynujących spotkań miało miejsce... Nastrój tajemnicy wzmacniany jest przez takie elementy nocnego krajobrazu jak księżyc,
gwiazdy czy odgłosy cykad, dobywające
się z krzakowych gąszczy. Takie wyobrażenie nocy utrwalają jeszcze bardziej literatura i sztuka, wykorzystujące często jej
motyw jako właśnie czas odkrywania innych, dotąd nieznanych nam miejsc, zarówno tych fantastycznych, jak i pozornie
znajomych, ale ukazujących zupełnie inne
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oblicze w świetle księżyca, tak jak w wierszu Zaczarowana dorożka K.I. Gałczyńskiego, opowiadaniach Brunona Schulza
czy filmie S. Kubricka Oczy szeroko zamknięte.
Czas po zmroku kryje w sobie więcej
tajemnicy niż uświadamiamy sobie to na
co dzień, przy dziennym biegu spraw. I do-

tyczy to nie tylko nocy spędzonych na szalonych eskapadach czy „przegadanych”
z bliskimi sobie ludźmi, ale również tych,
podczas których „tylko” śnimy. I to właśnie
wspomniane na początku cisza i ciemność,
panujące w tej części doby, zapewniają
nam możliwość tak różnorodnego doświadczania uroków nocy.

Kula
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Ciemność czy
jasność?
Ciemność. Wszędzie wokół była ciemność. Nieprzenikniona. Wręcz namacalna.
Nie byłam w stanie zobaczyć mojej własnej dłoni. Nie widziałam, gdzie jestem.
Ostrożnie rozwinęłam się z mojej pozycji
embrionalnej i oparłszy się na wyprostowanej prawej ręce, zmrużyłam oczy, żeby
dostrzec chociażby najlżejszy zarys otoczenia. To nic nie dało. Rozejrzałam się jeszcze raz, lecz z każdej strony otaczała mnie
ta sama czarna masa mroku. Dałam moim
oczom chwilę, aby przyzwyczaiły się do
ciemności, ale choćbym i czekała całe godziny, nie byłam w stanie jej przeniknąć.
Wstałam i zaczęłam iść przed siebie.
A raczej próbowałam. Nie czułam żadnej
powierzchni pod stopami. Zaczęłam się zastanawiać czy to jest w ogóle możliwe:
chodzenie po i w ciemności? Wciąż idąc na
ani bliżej, ani dalej nieokreślony przód byłam coraz bardziej niespokojna. Nowe pytania nie dawały mi spokoju, a ja nie mogłam znaleźć na nie odpowiedzi. Nic dookoła mnie się nie zmieniało. Ciemność.
Chociaż szłam już dłuższą chwilę, nie
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czułam zmęczenia. Przyłożyłam dłoń do
ust. Nie poczułam swojego oddechu
i przeraziłam się. Zaczęłam biec, wytężać
wszystkie siły, by poczuć cokolwiek.
Zwolniłam mój szaleńczy wyścig w nicość, bo powoli zaczynałam rozumieć.
W środku byłam tylko ja.
Zatrzymałam się zrezygnowana (lecz
nie wyczerpana!), upadłam na kolana
i skuliwszy się, zapłakałam czarnymi łzami przesiąkniętymi mrokiem. Bałam się
podnieść, bo wiedziałam, że gdy wstanę,
ta wszechobecna czerń wciąż będzie mnie
przytłaczać. Płakałam nie tylko ze strachu. Łzy płynęły z wewnętrznego rozdarcia, nieutulonej tęsknoty i samotności.
W końcu poczułam zmęczenie. Zamknęłam oczy. Usnęłam... albo straciłam przytomność.
To nie był pierwszy raz.
Obudziłam się, a wtedy oczyszczonym
płaczem spojrzeniem dostrzegłam gdzieś
naprawdę daleko światło. Odczułam ulgę
i spokój. Mam cel. Lecz już po chwili zaczęłam się martwić, że jasność jest za da-
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leko. Że zanim tam dotrę, płomień zgaśnie.
Jakby w odpowiedzi na moją myśl słup
ognia zaczął się pomniejszać. Puściłam się
dzikim pędem. Za żadną cenę nie mogłam
pozwolić, żeby zniknął zupełnie. To była
moja jedyna ucieczka.
Teraz, kiedy tak bardzo potrzebowałam
sił, zaczęłam słabnąć. Brakowało mi tchu.
W wszechobecnej pustce słychać było
tylko moje dyszenie, a jednak nie zaprzestałam biegu. Oczy zaczęły mnie szczypać,
tak jakby ktoś sypał w nie piaskiem.
A jednak żadnego piasku nie było. Nie było też nikogo, kto mógłby nim rzucać. Powieki ciążyły, zamykały się, jak gdyby
chciały dać odpocząć oczom, ale nie mogłam im na to pozwolić. Musiałam śledzić
światło, które migotało wciąż na horyzoncie. Krew szumiała mi w głowie, zagłuszając moje myśli i „Dalej, dalej!”, które
krzyczałam całym ciałem, gdzieś głęboko
w sobie, w obawie, że nie będę w stanie
wydobyć prawdziwego dźwięku. Nogi,
wcześniej tak lekkie w biegu, teraz zdawały się jakby zapadać w błoto, albo ruchome piaski. Ciążyły i utrudniały bieg.
Ostatkiem sił dotarłam do źródła światła, które okazało się ledwie tlić. Upadłam
i wyciągniętą ręką zagarnęłam gasnący
płomień. Schowałam go w złożone dłonie
i przytuliłam do serca. Nie parzył, ale dawał ciepło. Skuliłam się i wciąż jeszcze
ciężko dysząc dałam odpocząć oczom. Zamknęłam je i zapłakałam. Z radości.
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Usnęłam... albo straciłam przytomność.
Poczułam się lekka, jakby wyzbyta ciężaru. Uniosłam się. Otworzyłam oczy i widziałam. Cała byłam napełniona światłem. Moja ręka rozświetlała ciemność.
Spojrzałam w dół. Byli tam ludzie, którzy
błąkali się w ciemności. Zdawali się mnie
nie dostrzegać, tak jak i ja nie widziałam
nikogo, kiedy biegłam do światła.
Jeden z nich zatrzymał się i wciąż patrzył na mnie. Wyciągnęłam do niego rękę. Chciałam rozświetlić i zobaczyć jego
twarz. Kiedy nasze dłonie się dotknęły,
człowiek ten również rozjaśniał i uniósł
się. Lecz to nie wyszło ode mnie.
Coraz więcej ludzi stawało wpatrzonych. Do każdego wyciągaliśmy ręce,
a oni stając się jaśni, wyciągali ludzi z dalszych mroków.
***
Płyniemy nad ciemnością. Oczyszczeni,
płoniemy jak pochodnie. Czekamy, aż
przyjdzie.
Amn
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Czy nie wiecie, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierci? Jeśli zostaliśmy złączeni z Nim przez śmierć podobną do
Jego śmierci, będziemy także złączeni przez podobne zmartwychwstanie

Rz 6, 3. 5.

Zmartwychwstały Pan, z którym na zawsze zostaliśmy złączeni w tajemnicy chrztu
świętego, niech przyciągnie nas do siebie i poprowadzi od smutku do radości, od
kłamstwa do prawdy, od nienawiści do miłości, od śmierci do życia!

Piotr Ciuba OP
przeor

