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Gdy chcesz się modlić, wejdź do
swej izdebki
.

Nietypowe rekolekcje dla zmęczonych
internetem.

Józef – trudy
Mt 1, 18-25
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było
tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto
anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów». A stało się to wszystko, aby się
wypełniło słowo Pańskie powiedziane
przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy
się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do
siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
24 grudnia 2020

Podpowiedzi do medytacji:
Czego się boisz?
Czy opowiadasz o tym Bogu?
Czy wobec wyzwań pamiętasz o Bożym
błogosławieństwie?
Inspiracje do modlitwy:
Dziękczynienie: Za bliskie osoby
Prośba: O siłę do troski o najbliższych
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Symeon – marzenia
Łk 2, 25-32
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci,
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich
narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
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Podpowiedzi do medytacji:
O czym marzysz?
Jak często opowiadasz o swoich marzeniach Bogu?
Czy marzysz o niebie?
Inspiracje do modlitwy:
Dziękczynienie: Za dobre natchnienia,
którymi Cię Bóg prowadzi
Prośba: O wytrwałość
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Maryja – dziękczynienie
Łk 1, 46-56
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa
pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych
z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na
wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech
miesięcy; potem wróciła do domu.
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Podpowiedzi do medytacji:
Jak często i za co dziękujesz oraz
uwielbiasz na modlitwie?
Czy umiesz dziękować za siebie
i swoje życie?
Za co nie umiesz dziękować?
Inspiracje do modlitwy:
Dziękczynienie: Co Ci tylko przyjdzie
do głowy. Zrób swoją litanię dziękczynną!
Prośba: O to, żebyś nie przegapił żadnego dobra, za które możesz być
wdzięczny.
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Pasterze – wszystko od Boga za darmo,
gotowość
Łk 2, 8-20
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie
się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
Podpowiedzi do medytacji:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Czy jesteś gotowy teraz, żeby spotkać
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to
Boga?
będzie znakiem dla was: Znajdziecie NieCzy przyjmujesz zaproszenie Boga do
mowlę, owinięte w pieluszki i leżące
bliskości, czy zamykasz się w swojej „niew żłobie». I nagle przyłączyło się do
godności”?
anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
Czy widzisz, że jesteś przez Boga kochaktóre wielbiły Boga słowami:
ny
niezależnie od tego, w jakim miejscu się
«Chwała Bogu na wysokościach,
znajdujesz i jaką masz pozycję wśród lua na ziemi pokój
dzi?
ludziom Jego upodobania».
Inspiracje do modlitwy:
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieDziękczynienie: Za darmową miłość
ba, pasterze mówili nawzajem do siebie:
Boga,
który do Ciebie przychodzi.
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się
Prośba: O umiejętność przyjęcia takiej
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajdarmowej miłości.
mił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co
im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się
temu, co im pasterze opowiadali. Lecz
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak
im to było powiedziane.
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Czego możemy się nauczyć
od św. Jana Chrzciciela?
Św. Jan Chrzciciel to druga osoba,
obok Maryi, która prowadzi nas przez czas
Adwentu. To ten, o którym Archanioł Gabriel powiedział: Będzie bowiem wielki
w oczach Pana (Łk 1,15). Jan Chrzciciel
jest tym, który uczy nas rozpoznawania
Chrystusa, bowiem sam rozpoznał Go
w swoim życiu już w momencie, kiedy
znajdował się jeszcze pod sercem swojej
matki Elżbiety. Elżbieta w momencie Nawiedzenia, czyli spotkania z Maryją, poczuła radosne poruszenie dziecka, które
odczytała jako znak mesjański – oto Matka
jej Pana przyszła do niej. Jest to jeden
z najpiękniejszych momentów w Ewangelii – radość obu Matek i rozpoznanie obojga Dzieci – darów łaski od Boga. Możemy
powiedzieć, że już wtedy, głosem swojej
matki Elżbiety, Jan rozpoczął swoją misję
proroka zapowiadającego przyjście Mesjasza. Całe życie Jana było przepowiadaniem przyjścia Tego, o którym mówi: (…)
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. (Łk 3,16).
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To, co zachwyca mnie w postawie
Jana Chrzciciela, to jego niesamowita pokora. Jan kieruje uwagę wszystkich tylko
na Jezusa, zupełnie pomija siebie. Nie
chce nikogo zatrzymywać przy sobie, ale
chce przygotować wszystkich na przyjście
Mesjasza. Jego życie jest całkowicie podporządkowane Jezusowi. Jan całkowicie
rezygnuje z siebie – nie zatrzymuje przy
sobie swoich uczniów, ale wskazuje im
Chrystusa jako Zbawcę. Jest żywym drogowskazem. O Janie Jezus powiedział:
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. (Mt 11,11). My

często nie potrafimy zapomnieć o sobie –
lubimy być podziwiani, doceniani. W postępowaniu Jana nie ma śladu takiej postawy. Jan miał świadomość wagi swojej
roli, ale wszystko co robi, robi z czystym
sercem dla Jezusa i wypełnia swoją misję. Do tej misji przygotowywał się przez
całe życie, od samego początku swego istnienia. Kiedy Zachariasz nie uwierzył Ar-
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chaniołowi, że w podeszłym wieku urodzi się mu syn, zaniemówił aż do momentu rozwiązania i nadania dziecku
imienia Jan. Wtedy strach padł na

wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy,
którzy [o tym] słyszeli, brali to sobie do
serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?”. Bo istotnie ręka Pańska była
z nim. (Łk 1,65-66).

Jan spędził swoje życie na pustyni,
poszcząc i budując swoją relację z Bogiem. To kolejna rzecz, której uczy nas
Jan Chrzciciel – czas dla Boga, bycie na
pustyni, przebywanie w ciszy. Nie musimy przecież dziś być dosłownie na pustyni – chodzi tu o czas tylko dla Pana,
dosłownie „zanurzenie się” w Bogu.
I chodzi tu o czystą kontemplację, trwanie w obecności Boga, nawet nie czytanie, studiowanie, ale po prostu bycie
z Nim. Myślę, że dla dzisiejszego człowieka to bardzo trudna nauka. Świat dziś
uczy nas, że na nic nie ma czasu, że czas
to pieniądz itd. itp. Tymczasem Jan pokazuje nam, że warto tylko być. Tylko
w ciszy jesteśmy w stanie poznać siebie,
swoją drogę, powołanie. Jan swoją misję
rozpoznał właśnie na pustyni.
Poznanie osoby św. Jana pozwoliło mi
również docenić mój chrzest. Chrzest
wprowadzony przez Jana był nowością –
nie było to tylko rytualne obmycie, ale
zanurzenie w śmierci i zmartwychwsta24 grudnia 2020

nie do nowego życia. Ci, którzy przychodzili do Jana, żeby otrzymać chrzest wyznawali swoje grzechy i całkowicie zrywali z dotychczasowym życiem. Chrzest
zaczyna wszystko od początku – rodzimy
się jakby na nowo. Dziś pozostało tylko
symboliczne polanie głowy zazwyczaj
bardzo malutkiego dziecka – kiedyś było
to dosłownie zanurzenie w śmierci – coś
jak biblijny potop. Człowiek chrzczony
zanurzał się w grzechu, swoim dotychczasowym życiu, by następnie wynurzyć
się, już obmyty, czysty, i zacząć zupełnie
nowe życie. Mimo zmiany i uproszczenia
obrzędu wartość i znaczenie chrztu dla
naszego życia się nie zmieniło.
Kolejną nauką, jaką daje nam życie Jana jest nawoływanie do nawrócenia, które ostatecznie skończyło się dla niego męczeńską śmiercią. W czasie swej działalności realizował słowa wypowiedziane
o nim przez Izajasza: Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! (Łk 3,4). Przy-

chodzącym do niego i pytającym, jak żyć
i postępować, dawał konkretne wskazówki (Łk 3,10-14). Wypominał także życie
w grzechu Herodowi, który żył z żoną
swojego brata oraz dopuszczał się zbrodni. Nie bał się więc osób, jak byśmy dziś
powiedzieli „wysoko postawionych”.
Prawda była dla Jana najważniejsza. Herod uwięził Jana, a następnie kazał ściąć
na frywolne żądanie Herodiady i Salome.
Jan trwał do końca w bezwzględnym po-
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słuszeństwie swojej misji i temu, co powiedział do niego Chrystus za pośrednictwem
uczniów Jana: Błogosławiony jest ten, kto
we mnie nie zwątpi. (Łk 7,23). Jan nie
zwątpił. I to jest również dla nas nauka.
Św. Jan Chrzciciel jest naszym przewodnikiem w Adwencie. Ale nie tylko. Jest cały
czas drogowskazem do Jezusa. Ciągle przypomina nam o Tym Większym, którego
przyjścia ciągle oczekujemy. Całkowite oddanie się powołaniu, pokora, bezwzględne
opowiadanie się za prawdą, nawrócenie,
poszukiwanie Boga w ciszy swojego serca,

9

odrzucenie strachu przed samotnością na
pustyni, trwanie do końca i zaufanie Bogu
– to rzeczy, których uczy nas Jan Chrzciciel. W kontekście dzisiejszych wydarzeń
na świecie, ta nauka jest bardzo aktualna.
A zachwycający jest dla mnie dialog dwójki nienarodzonych dzieci – piękna sytuacja,
która pokazuje, że nawet w brzuchu mamy
nie jesteśmy tylko zlepkiem komórek, ale
od samego poczęcia jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi.
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Pierniczki
Serce zazwyczaj twarde, w adwent zaczyna się topić.
Już świąt magię czuję, mimo że wciąż jeszcze wiele trzeba zrobić.
Roztapia się masło w ciepłym pokoju,
Nie sposób dostrzec miodu, choć zawsze w ogromnym był słoju.
Chwytam mleko z lodówki, gdzie na ogół stało
i zmierzam do sklepu, bo mąki za mało.
Na prezenty dla bliskich wciąż mi pomysłu brakuje...
Lecz w myślach z powodu senności nic się nie maluje.
Dla babci herbata, koszulka dla taty...
To wszystko chyba przez wczorajsze roraty!
Przyprawy piernikowej torebka się sypie,
a zegar co chwilę okiem na mnie łypie.
Robi się późno, choć ciemność już dawno nastała;
Na osłodę białego cukru wpadnie szklanka cała.
Na koniec jeszcze tylko jajko dodać muszę,
gdzie ja po świętach ukryję mą tuszę?
Pozostało ugnieść ciasto, a przy tym rozmawiać,
gdyż przez telefon świąteczne życzenia będę składać.
Gdy wytnę z ciasta choinki, aniołki i gwiazdki
Zastanawiam się, co napisać do kolejnej Dziewiętnastki.
Do pieca wstawiam wszystko nagrzanego.
I zrywam się zaraz, by biec do Pana mego;
Zarzucam płaszcz, gdyż słyszę z oddali dzwony;
dotarłam i śpiewam pieśni zwrócona w stronę ambony.
I nagle taka myśl mi przyszła do głowy,
gdy wpatrywałam się w śpiewnik nie do końca nowy
i kiedy w pierś z trwogą się biłam,
że chyba wszystkie pierniczki spaliłam.

Omnia
24 grudnia 2020
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Tewje
Mam wrażenie, że modlimy się cały
czas. Że całe nasze życie, to rozmowa z Bogiem. Może to błędne wrażenie, oczywiście
nie jestem teologiem, ale że przynajmniej to
szczere odczucie, mogę zapewnić. Kontakt
z Bogiem jest dla mnie trochę jak w filmie
“ Skrzypek na dachu” z 1971 roku. Główny
bohater zwraca się do Boga w różnych
trudnych momentach, ale też w takich codziennych, które po prostu wymagają komentarza. Gdy potrzebuje się zastanowić,
nad wydaniem swoich córek za tych, których kochają (co na początku XX wieku
w żydowskiej, rosyjskiej społeczności nie
było takie oczywiste), to odchodzi od ludzi

na kilkanaście metrów i mówi do Niego:
“ Boże, co jest? Czemu muszę to robić?

Czemu nie mogę podjąć prostej decyzji?”. Widzowie nie słyszą wtedy potęż-

nego głosu z nieba w stylu Zeusa ani nie
zrywa się wtedy gigantyczny wiatr, czy
nawet nie schodzi na Ziemię liche piórko
jako znak. Wtedy po prostu nasz bohater
patrzy w niebo. Patrzy i wie. Czuje, co
twierdzi na ten temat Bóg. Nie słyszymy
żadnego huku, panuje cisza. Cisza, która
sprawia, że jesteśmy pewni Jego obecności. Obecności, której paradoksalnie jest
w życiu pełno.

Fenek
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Gabryś
Od paru dni w naszym miasteczku huczało wręcz od wieści o nowym psychoterapeucie, który otworzył swoją praktykę
w małym lokalu, w najbardziej zapuszczonej dzielnicy. Choć zwykle było u nas spokojnie, tym razem ludzie nie byli w stanie
się opanować i różnego rodzaju plotki oraz
bardziej lub mniej wiarygodne opowieści
odnośnie do tego człowieka roznosiły się
z prędkością błyskawicy. Opinie były
skrajnie różne – tak skrajnie, że gdy poszło
się na lokalny plac, przy jednym straganie
zapłakana sprzedawczyni opowiadała jakiejś stałej klientce o cudownym uzdrowieniu jej syna z depresji, natomiast przy
sąsiednim starsi panowie pracujący razem
na zmianie obrażali ,,cudotwórcę” nieciekawymi epitetami. Zwykle byłem sceptycznie nastawiony do takich plotek, w tak
małej mieścinie o nie nietrudno, więc zostawiłem temat. Przekonała mnie dopiero
Sonieczka – moja starsza siostra, w dzieciństwie absolutny autorytet w sprawach
buntu młodzieńczego, teraz absolutny autorytet w sprawach wszystkiego, co szczeniackie i nierozsądne. Tego dnia, zamiast
wparować do domu o swojej stałej-niestałej porze nocnego imprezowicza, zjawiła
się już koło piątej, a weszła tak cicho, że
prawie jej nie usłyszałem. Ruszyła prosto
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do swojego pokoju i nie wyszła z niego
przez następne trzy godziny, nawet po
obiad, którego przecież nie jadła.
Matki jak zwykle nie było w domu,
więc wypełniając swój braterski obowiązek poszedłem sprawdzić, czy przypadkiem się nie rozchorowała. Zapukałem,
ale nie odpowiedziała. Uchyliłem drzwi –
siedziała z wzrokiem wbitym w okno, tak
zamyślona, że aż się zdziwiłem. Już dawno straciłem wiarę w to, że Sońka w ogóle czasem myśli.
Ocknęła się nagle, obróciła w moją
stronę i ciepło się uśmiechnęła, co też
było nowością. Poklepała ręką miejsce
obok siebie na łóżku. Zamknąłem drzwi
i usiadłem, zupełnie oszołomiony.
- Musisz do niego iść – wypaliła bez
żadnego wstępu.
- Co? Do kogo?
- Nie zgrywaj głupka. Doskonale wiesz
do kogo.
- Do terapeuty?
- Myhm…
- Ty chyba żartujesz. Byłaś tam?
- No…
- Przecież to bez sensu. Ten gość zdobył sławę tylko dzięki plotkom ludzi, którzy nie mają nic lepszego do roboty niż
plotkowanie.
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- Też tak myślałam. Ale… on serio pomaga. Kajtuś… musisz mi uwierzyć. On
może ci pomóc.
- Nie sądzę. Mi już nic nie pomoże. Kto
cię przekonał.
- Jula. Ona też była.
Jula. Kolejny ewenement. Jula była, odkąd tylko pamiętam, najlepszą przyjaciółką
mojej siostry i jej wspólniczką we wszystkich złych przedsięwzięciach. Szczerze jej
nienawidziłem.
Bez słowa wyszedłem z pokoju Soni,
zastanawiając się, co ten terapeuta im dał,
że obie tak się naćpały. Ciekawość jednak
zwyciężyła. Nigdy nie widziałem Sońki tak
dziwnie odmienionej. Następnego dnia poszedłem do domu inną, dalszą drogą. Niby
chciałem się tylko przyjrzeć, ale nawet nie
zauważyłem, kiedy znalazłem się w środku maleńkiego pokoiku w obskurnej kamienicy.
Spodziewałem się czegoś w rodzaju recepcji, ale nic takiego tutaj nie było. Od
razu natknąłem się na niego – siedział na
jednym z dwóch krzeseł ustawionych przy
niskim stoliku, na którym stał wazon wypełniony świeżymi liliami. Owe krzesła
i stolik były jedynymi meblami w tym pomieszczeniu. Było tam bardzo jasno i przytulnie. Jednak to sam terapeuta był najbardziej zdumiewający. Był… mniej więcej
w moim wieku. Przez chwilę przemknęło
mi przez myśl, że wygląda podobnie do
Gabrysia, te same oczy i włosy jak u niego
tamtego dnia, ale szybko ją odrzuciłem.
24 grudnia 2020

Nie chciałem teraz o tym myśleć. Terapeuta z miłym uśmiechem wskazał mi
krzesło, a ja usiadłem mocno zdziwiony
całą sytuacją.
- Cześć, Kajtek. Przyszedłeś porozmawiać?
- Eee, chyba tak. Ale… nie przeszkadzam? Nie ma pan żadnej kolejki? Myślałem, że teraz będą się zjawiać u pana tłumy…
- Zjawiają się, ale umiem dobrze gospodarować czasem – powiedział z tym samym ciepłym uśmiechem. – Tak więc, nie
przeszkadzasz ani trochę. Czekałem na ciebie.
Byłem coraz bardziej zdziwiony. On za
to ciągnął dalej:
- A co do tego ,,pan”, to nie trzeba. Nie
zdradzę ci co prawda mojego imienia, ale
możesz mi mówić… na przykład Gabryś.
Chyba będzie ci tak trochę łatwiej, jakbyś
mówił do przyjaciela.
Zupełnie mnie wcięło. Zdołałem tylko
wydukać:
- Skąd pan… Skąd wiesz?!
- Dobrze przygotowuję się do rozmów
z moimi gośćmi – znów uśmiechnął się
życzliwie i nieco tajemniczo. – Możemy zaczynać?
Pokiwałem głową. I zaczęliśmy.
Rozmowa trwała potwornie długo. Zadawał mi bardzo proste pytania, które
właściwie nie były niczym więcej niż tym,
o co sam pytałem siebie podświadomie od
dawna. Było zupełnie tak, jakby znał mnie
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na wylot, jakby znał każdą moją myśl nawet lepiej ode mnie. Rozmawialiśmy
o wszystkim – o ojcu, o matce, o Soni,
o przyszłości i przeszłości, ale najwięcej
o dniu, w którym Gabryś to zrobił. Wymuszał ze mnie wszystkie odpowiedzi, chociaż
wcale nie naciskał, a każde jego słowo
działało jak jakieś magiczne lekarstwo dla
mojego od tak dawna poranionego serca.
Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak
bardzo było poranione. Kiedy skończyliśmy, już od dawna płakałem, ale pierwszy
raz od nie pamiętam kiedy byłem naprawdę szczęśliwy. Na koniec spytałem tylko:
- Czy mogę jeszcze tutaj przyjść?
- Niedługo wyjeżdżam, więc obawiam
się, że już mnie nie zastaniesz. Ale dam ci to
– podał mi niewielką, ale dosyć grubą, ładnie oprawioną książkę ze złotymi literami
na okładce – tutaj znajdziesz wszystko, co
jest ci potrzebne, żeby iść dalej tą drogą.
Podziękowałem. Pożegnaliśmy się długim i mocnym uściskiem. Już wychodziłem, ale jeszcze odwróciłem się w progu,
aby zadać ostatnie pytanie:
- Jak niektórzy ludzie mogą cię tak nienawidzić?
- Nie każdy potrafi przyjąć prawdę, która
go uzdrawia. – I uśmiechnął się ostatni raz.
W domu czekała na mnie Sonia. Siadłem obok niej przy stole w kuchni, jak
wtedy, kiedy byliśmy mali i rodzice kłócili
się w pokoju na górze. Po chwili milczenia
spytała bez wstępu:
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- O czym rozmawialiście?
- O wszystkim. Ale głównie o Gabrysiu.
A wy?
- Głównie o ojcu.
Znowu siedzieliśmy w ciszy. W końcu
to ja się odezwałem.
- Ale wiesz, to co mnie najbardziej zdziwiło, to jego wiek. Był przecież taki młody… Chyba jakoś w moim wieku…
Sonia popatrzyła na mnie dziwnie:
- Chyba żartujesz! Przecież był stary!
Taki… zupełnie w wieku taty! I nawet trochę podobny… Czy ty na pewno byłeś
u tego samego gościa?
Nie odpowiedziałem jej, uśmiechnąłem
się tylko. Po chwili ona też. W tamtej
chwili oboje zrozumieliśmy…

DZIEWIĘTNASTKA
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Opowieść Jolanty
o Julii - Juliannie

Julia z wypiekami na twarzy wpatrywała się w wiszący na ścianie adwentowy
kalendarz. Zaciskała swoje malutkie rączki w piąstki, a wystrojonymi w pończoszki
nóżkami przebierała niespokojnie w miejscu. „Kiedyż wreszcie przyjdzie Leosia?
Doprawdy, nie mogę już wytrzymać!” myślała. Zaiste, dziesięcioletnia Julia była
w posiadaniu wielu przydatnych zalet,
lecz cierpliwość bynajmniej nie była jedną z nich. Jej duże, krągłe oczy przewiercały niemiłosiernie ostatni nieotwarty
prostokącik, ze zdobiącym go numerem
24. „Co też tam może być?” - zastanawiała
się. Umysł, pobudzony czystą, autentyczną
ciekawością, jaką to tylko dzieci są obdarzone, pracował na najwyższych obrotach. Przez zaróżowioną twarzyczkę przebiegały prędko pomysły, rozświetlając ją
jak błyskawice. Mogłoby się wydawać, że
narastająca od kilku minut ciekawość
osiągnie lada chwila swój punkt kulminacyjny, rozsadzając za chwilę małą istotkę
od środka, co bez wątpienia oznaczałoby
dla niej śmierć na miejscu. Wtem z przyległego do sali korytarza rozległy się kro24 grudnia 2020

ki, a chwilę potem do pomieszczenia wtoczyła się korpulentna postać kobieca. Pani
- niska i przysadzista - omotana była
w bielusieńki fartuch, a jej kulistą głowę
zdobił ogromny czepiec. Julia wydała
z siebie pisk - imponująco czyste glissando
- i rzuciła się w jej stronę krzycząc:
- Leosiu! Leosiu! Czy mogę już
otworzyć ostatni kartonik? Leosiu kochana,
bardzo cię proszę, uczyń to dla mnie, to jedyne czego pragnę!
Pani Leokadia – wieloletnia służąca
u państwa Spargnanich1 - obdarzona została przez ich córkę szczególnym przywiązaniem. Od jej narodzin Leosia była jej towarzyszką zabaw i ulubionym kompanem.
Zresztą było to absolutnie uzasadnione, bo
pani Leokadia była dla wszystkich dobra,
serdeczna i ciepła, a już w szczególności
dla swej małej ulubienicy. Miała też
w zwyczaju pobłażać Julii, co ta doceniała
i odwzajemniała, okazując służącej swe
niezwykle żywe przywiązanie. Będąc absolutnie świadomą tego stanu rzeczy, mała
była pewna, że jej prośba zostanie spełniona.
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- Ależ panienko, nie pamięta panienka co mówił panienki papa? Jeszcze
nawet na obiad nie wołają, a ileż jeszcze
godzin zostało do wieczora. Chyba nie
chce się panienka narazić papie, który nie
lubi oszustwa? Wszak panienka obiecała
nie otwierać kartonika przed wyznaczoną
porą…
- Ach, Leosiu! Ale przez cały ten
czas udawało mi się dotrzymać słowa, czy
zatem dziś nie mogłabym otrzymać nagrody wcześniej..? Tak bardzo proszę! Ten
kartonik jest najwięksiejszy2 ze wszystkich, z pewnością zawiera coś niesamowitego!
Leokadia stała z założonymi na
piersi rękoma. Ściągnęła brwi, co było
oznaką intensywnej gonitwy myśli. Na jej
twarzy wykwitały na przemian to upór
i zacięcie posłusznej służącej, to gorące
uczucie i pobłażliwość względem małej.
Ostatecznie jednak zacięła usta i, po trosze
wbrew swemu łagodnemu usposobieniu,
rzekła spokojnie, acz stanowczo:
- Nie, panienko. Niestety trzeba poczekać do wieczora. Ja rozumiem, że to
niezwykle ważne dla panienki, ale proszę
pomyśleć, że wystarczy poczekać jeszcze
troszeczkę, wieczorem panienka dostanie
prezent, tak czy siak… Ależ, co to? Czyżby
panienka obraziła się na mnie? Panienko
Julio, proszę się nie dąsać, wystarczy zająć
głowę czym innym, a zacznie zmierzchać
zanim się panienka zorientuje… Och! Panienko! Co też panienka wyrabia?!
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Julia zaiste czuła się dotknięta do
żywego postępowaniem Leosi, więc nadąsała się oczywiście, i nie omieszkała
okazywać swego niezadowolenia w sposób pretensjonalny. Lecz już po chwili,
znudzona wykrzywianiem swej różowej
facjatki w tak nienaturalny sposób, powzięła mocne postanowienia wzięcia
sprawy w swoje ręce. Czyż prezent
uczciwie jej się nie należał? A należał!
Czyż było sprawiedliwym zabranianie jej
otrzymania go? A nie! I czyż Julia sama
nie mogła go sobie zabrać? A właśnie, że
mogła! Dochodząc do tej konkluzji, mała
rozpoczęła błyskawiczną wspinaczkę na
kominkowy gzyms, a gdy tego dokonała,
zerwała calusieńki adwentowy kalendarz
i w ekspresowym tempie znalazła się
z powrotem na dole. Następnie z zadziwiającą zwinnością prześliznęła się obok
próbującej ją złapać Leokadii i wypadła
z sali, po czym pomknęła po schodach
na górę, do swojego pokoju. Cała ta zabójczo precyzyjna akcja, zrealizowana
w przeciągu piętnastu sekund, miałaby
zapewne szansę powodzenia, gdyż dobra
Leosia nie wydałaby małej przed państwem Spargnanich. Niestety, pędząca
szaleńczo schodami Julia wpadła na nie
kogo innego, a na pana Spargnani. Papę
we własnej osobie.
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Dwadzieścia minut później cała sytuacja była już wyjaśniona. Julia leżała
w swoim pokoju, z twarzą wciśniętą w poduszkę, niszcząc tym sposobem swoją misternie ułożoną fryzurkę i mnąc nową, atłasową sukienkę (która to swoją drogą nosiła
ślady wspinania się jej właścicielki na kominek w postaci kilku dorodnych dziur).
Julia została zrugana, pozbawiona kalendarza, oraz – co najokropniejsze - dostępu do
zawartości ostatniego otworu, skrytego pod
kartonikiem numer 24. Zamiast tego otrzymała porządną burę i karę za swe okropne,
nieodpowiednie jak na panienkę z dobrego
domu poczynania. „Skoro zachowujesz się
jak niewychowany, dorastający wśród dzikich plemion urwipołeć, tak też będziesz
potraktowana” – rzekł twardo papa. Karą
było zamknięcie Julii w pokoju do wieczora, z możliwością jego opuszczenia jedynie
w przypadku potrzeby skorzystania z toalety. Panienka nie mogła wyjść nawet na
obiad - miał on być dostarczony do pokoju
przez służbę w godzinach popołudniowych.
Opuścić swe więzienie Julia mogła dopiero
pod wieczór – aby wspólnie z rodziną zasiąść przy wigilijnym stole.
***

- Z pewnością się obraziła, tak jak
to zrobiła wcześniej… - tonem znawcy wyrzekła Mania, siostra Ofelii, dumna ośmiolatka, najstarsza z całego towarzystwa.
- Może uciekła z domu! - zawyły
młodsze dzieci.
- Nie bądźcie głupi, gdzie by miała
uciec? - odpowiedziała kłótliwie Mania.
Od tego rozpoczęła się zażarta dyskusja.
Dzieciaki krzyczały, zasypując się argumentami potwierdzającymi słuszność swoich domysłów, gestykulując przy tym energicznie i nieskoordynowanie. Wykrzykiwano zasłyszane gdzienie gdzie zakazane, niecenzuralne słowa, jak „Ty farmazonie!” albo „A niech cię piorun trzaśnie!” lub „Jasny
gwint!” oraz „Och, ty zuchwały padalcu!”,
a robiono to z najwyższą czcią. Autorka
opowieści, babcia całej trójki, uśmiechała
się, widząc swoich małych podopiecznych,
zajawionych starą, rodzinną historią. Pani
Jolanta Sparnańska była od zawsze skarbnicą wiedzy o przodkach, rodzinnych podaniach i historiach, a także opowieściach,
które często z rzeczywistością nie miały
zbyt wiele wspólnego, a w których zawsze
jednak było ziarno prawdy.
- Moi mili – rzekła pani Jolanta nie wątpię, że każdy z waszych pomysłów
jest znakomity. Ja natomiast mogę opowiedzieć wam, co się stało z panienką Julią
według mojej babki, która to była wnuczką jej młodszej siostry, a więc może mieć
w tym względzie pewną wiedzę, ze względu na bliskie pokrewieństwo… - babcia

- Och no i jak to się skończyło? - zapytała rozgorączkowana Ofelia.
- Tak, tak, no właśnie! Co się stało
dalej? - podchwycił Ignacy, jej sześcioletni
kuzyn.
24 grudnia 2020
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przerwała, dając dzieciom potrzebny czas
na ochłonięcie z dyskusji. Poprawiła okulary, odgarnęła siwy lok opadający na jej
mądre, naznaczone upływem czasu czoło
i mówiła:
- Dziateczki moje, otóż panienka
Julia już jako dorosła kobieta, przypomniała sobie lekcję, którą otrzymała za
młodu i doceniła jej ukrytą dla dziecięcego
oka wartość. Więc kiedy skończyła lat 24
postanowiła, że zostanie...
- Wielką damą!
- Jednorożcem!
- Kierowcą traktora!
- ...pustelnicą - dokończyła spokojnie babcia Jolanta.
Dzieci wpatrywały się w nią z niemałym zaskoczeniem.
- Została… Pust-pustennicą? - zapytała Ofelia
- Jeździła na wielbłądzie i okradała podróżnych?! - zapalił się Ignacy, wykazując
tym swe niepokojące skłonności do szeroko pojętej degeneracji.
- Nie, oczywiście, że nie, mój mały
– odpowiedziała babcia, hamując śmiech. -

Wstąpiła do pewnego zakonu mniszego,
gdzie zamieszkała w małym domku (jeszcze mniejszym niż jej pokój dziecinny!),
w pobliżu klasztoru. Przyjęła imię Julianna i złożyła śluby milczenia...
- To znaczy, że przestała mówić –
podkreśliła dobitnie Mania, mierząc towarzystwo wzrokiem, aby upewnić się,
czy wszyscy na pewno usłyszeli jej uczony komentarz.
- Otóż to, moja miła. Doskonale to
podsumowałaś – pochwaliła babcia, kończąc opowieść.
Dzieci, odczuwając, że historia najwidoczniej nie kończy się pokonaniem smoka, wyruszeniem w szaleńczą podróż dookoła świata czy chociaż wytropieniem
groźnego stwora terroryzującego miasta,
rozpierzchły się po pokoju, aby zająć się
swoimi własnymi, bardziej ekscytującymi
sprawami.
Na zewnątrz lało. Ciężka granatowa barwa późnego wieczoru przyległa do
szyb w oknach. Ogień miło trzaskał
w kominku. Jolanta spojrzała na niego
i po chwili szepnęła zamyślona sama do
siebie: „Wejdź do swej izdebki…”

Hrabina Hermenegilda
1 Z włoskiego czytamy „Sparnanich
2 Sic! ;)) To żargon dziecięcy panienki

Julii
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