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Nie lubię poniedziałków

-A gdyby tak dziś nie iść do pracy…?
-Nie, nie, nie! Musisz iść!
-Ale tak bardzo nie chcę!
Bernard miał wrażenie, że w jego głowie żyją dwie istotki, z których jedna jest
ambitna i chętna do działania, a druga
potwornie leniwa, która najchętniej zostałaby cały dzień w łóżku. Potrząsnął
głową, jakby chciał, żeby kłócące się potworki wypadły mu przez uszy. Koniec
tego! Wstał z łóżka i od razu jego wzrok
padł na półkę z filmami. Patrzył na nią
codziennie, ale tym razem coś przykuło
jego uwagę. „Nie lubię poniedziałków”.
Ach, jak trafne określenie dzisiejszego

dnia!
Bernard był asystentem szefa w firmie
produkującej notatniki. Codziennie od rana do popołudnia siedział przy biurku
i zapisywał, które zeszyty najbardziej podobają się klientom, a raz na dwa tygodnie wysyłał do sklepów papierniczych
katalog ze zdjęciami pięknych okładek.
Z pewnością nie była to praca jego marzeń, no ale cóż… człowiek łapie, co może.
Nigdy wcześniej jednak nie czuł tak wielkiej niechęci przed pójściem do biura.
W dodatku zaczęło padać. „Nie lubię poniedziałków”. Tak, to moje motto dnia –
pomyślał Bernard.

Ociekający deszczem wszedł do ciasnego biura i od razu zobaczył stos wydrukowanych na sztywnej tekturce
projektów okładek. No tak, dziś dzień
wysłania katalogu do sklepów. Co należy
zrobić? Zeskanować. Skomponować książeczkę ze zdjęciami notatników i cenami.
Zatwierdzić u szefa. Poprawić ewentualne błędy. Wysłać. Robota na pół dnia.
Bernard zaczął się zastanawiać, czy nie
wyjść tego dnia wcześniej z pracy.
Podczas gdy robił katalog, zaczął czuć
coś w rodzaju osamotnienia. Tak! Przez
cały dzień brakuje mu rozmów z ludźmi!
Może to właśnie powoduje, że nie lubi
pracy? Może „Nie lubię poniedziałków”
powinno przekształcić się w „Nie lubię
mojej pracy, muszę ją zmienić”? Praca,
w której rozmawia się z innymi – w głowie Bernarda rozpoczęło się intensywne
myślenie. Pisarz? Reporter telewizyjny?
Nie… Wiem! Dziennikarz!
Bernard znał swojego szefa bardzo dobrze. Współpracowali już długo, a spotkali się już wcześniej przy innej okazji.
Wiedział, że może bez skrępowania do
niego pójść i powiedzieć, że na próbę
chciałby zrezygnować z notatników,
spróbować czegoś innego – dziennikar-
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stwa. Tak też zrobił i bezproblemowo
stworzyli niepisaną umowę – o dwutygodniowej przerwie Bernarda w pracowaniu w biurze. Po tym czasie miał
podjąć decyzję, co wybiera.
Nowe działanie rozpoczął od razu.
Wysłał CV do kilku redakcji, ale i – co
uznał za najważniejsze – wyszedł na ulicę i zaczął rozmawiać z ludźmi. Czuł się
fenomenalnie. „Czy lubi Pan swoją pracę?”, „Czy słowa «Nie lubię poniedziałków» uważa Pani za prawdziwe?”, „Co
chciałby Pan zmienić w swoim życiu?”
Po jednym dniu rozmów Bernard czuł,
że to jest to. Zdecydował, że wszystko,
czego się dowie, będzie zapisywał – a nuż
zacznie pracować w którymś z czasopism? Po dwóch tygodniach dał znać
szefowi z firmy produkującej notatniki, że
dziennikarstwo go wciągnęło i rezygnuje
z siedzenia przy biurku.
Od dnia wprowadzenia zmian kłótliwe
potworki ani razu nie odezwały się
w głowie Bernarda. Może rzeczywiście
wypadły przez uszy? Jeśli weszły do głowy kogoś innego, niech natychmiast je
wyrzuci! Niech zmienia swoje życie!
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Utopia

o leży na samym środku Oceanu
Myśli. Dlaczego akurat Ro? Każdy
dzielny podróżnik, rozwijając pożółkłą od nadmiaru minionego
czasu mapę, zadaje sobie to pytanie. Wydaje się, że nazwa jest urwana. Rozmarzeni
młodzieńcy doszukują się w niej imienia
egzotycznej i nieziemsko pięknej damy –
Rose? Rowena? Starsi uczeni dopatrują się
nawiązań historycznych. Może Odkrywca
tejże wyspy chciał nawiązać do największego starożytnego cesarstwa i nazwał ją
Roma? Nikt nie wykluczył też tezy, że „Ro”
ma coś wspólnego z dzielnym Rolandem,
posiadaczem Durendala.
Każda z propozycji zdaje się być prawdą. Może jednak nieznany Odkrywca specjalnie nazwał wyspę tylko jedną sylabą,
aby każdy mógł dopowiedzieć sobie resztę
owego wyrazu? Różne osobowości odkrywają tę sylabę na wiele rozmaitych sposobów. Dzięki temu wspomniane „Ro”
przestaje być tylko sylabą, nabiera indywidualnego charakteru. Staje się osobistą
cząstką każdego.
Ocean Myśli jest nieprzewidywalny.
Często bywa spokojny, posłuszny. Gdy już
wydaje się, że działa według schematu narzuconego przez łagodną Bryzę Rutyny,
niespodziewanie zrywa się porywczy
Wiatr Niepokoju. Zwykle pozostawia po
sobie Prądy Chaosu, które niepodzielnie
panują nad Oceanem przez wiele wietrznych dni. Po takim spustoszeniu Bryza Rutyny nie może po prostu wrócić. Musi się
przystosować, zaakceptować odmieniony
Ocean i zdmuchnąć toksyczne Chwasty
Zwątpienia. Ocean jest bramą do Ro,
a wiatry – strażnikami. Tylko wytrwały
podróżnik może przedrzeć się przez rozjuszone wiatrem Kłębowisko Wspomnień.
Spiętrzone barwy, zapachy i uczucia falami uderzają o brzeg, delikatnie oplatając
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stopy śmiałka. Przemoczony zimną Obojętnością, drażniony Solą Smutku, może
stać na ciepłym, słonecznym brzegu Ro
i podziwiać dzikie piękno pokonanej przeszkody.
Pierwszym, co można zauważyć na Ro,
jest Słońce. Przepełnia wilgotne od Oceanu powietrze, energicznie muska przemoczoną skórę. Przynosi ukojenie nawet od
wszędobylskiej Soli. Promieniuje żywą radością, odbite od piasku jaśnieje ze zdwojonym zapałem. Nie można się go pozbyć,
wchodzi nawet w najgłębsze zakamarki.
Mimo że jest jaskrawe, nie drażni oczu.
Można wdychać Słońce wielkimi haustami,
by jak najszybciej rozjaśniło w środku nawet najbardziej zacienione, niedostępne
miejsca.
Ro nie da się obejść dookoła. Nawet
najbardziej wytrwali wędrowcy nie potrafią tego dokonać. Można wędrować dniami
i nocami, a i tak nie dojdzie się do punktu
wyjścia. Pewien naukowiec miał teorię, że
wyspa cały czas się powiększa, dlatego nie
można jej obejść. Jedyne, co pozostaje podróżnikom, to iść w głąb, odkrywać kolejne niespodziewane elementy układanki,
której wielkość jest wciąż nieodkrytą zagadką.
Gdy Odkrywca przedziera się przez kosmaty Gąszcz Liter, słyszy ciche trele Nieodkrytych Historii. W trakcie spaceru po
Ogrodzie Nut czuje intensywny Zapach
Rytmu, który odbija się wraz ze Słońcem,
tworząc Radosny Duet. Rośliny złotego
Ogrodu mogą zarówno podnieść na nogi,
jak i otulić do snu. Nigdy nie więdną; każdy wędrowiec zrywa niepowtarzalny bukiet Nut, który nosi zawsze przy sobie.
Zapach choćby tylko jednej z nich na każdego działa inaczej. Uważny Odkrywca
powącha nawet najcichsze z nich i znajdzie
choć jedną tylko dla siebie. Schowa do

DZIEWIĘTNASTKA

3

kieszeni i wplecie w nią własny zapach.
Nuta wchłonie jego samotne ziarnka Soli
i otuli swoim zapachem każdą kończynę,
każdy mały włosek. Stanie się jego częścią.
Gdy podróżnik przedziera się przez coraz gęstsze zarośla, w każdym momencie
może zaczerpnąć ze Studni Dobrych Rad.
Są niewielkie, gładkie i okrągłe. Miewają
różne kolory, choć w każdej z nich można
dostrzec twarz. Oblicza poczciwe lub
zgryźliwe, doświadczone albo niewinne.
Choć czasem smakują cierpko, zawsze
przynoszą ukojenie.
Istnieje legenda, że najbardziej wytrwali
podróżnicy odnajdują Krystaliczną Sadzawkę. Roi się w niej od rozmaitych gatunków różnokolorowych Pomysłów.
Gonią się one wesoło, figlują i wirują. Są
na wyciągnięcie ręki, jednak aby dostać
choć jeden, trzeba wykazać się sprytem.
Człowiek nie może zanurzyć ręki w Krystalicznej Sadzawce, jest dla niego nieprzenikniona. Twarda jak skała. Trzeba więc
zwabić Pomysł do siebie, przyciągnąć, zachęcić... Istnieje wiele sposobów na różne
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Aki

Dobrze was widzieć

ozgrzany asfalt autostrady wyglądał
jak lustro, w którym odbijały się kolory przejeżdżających samochodów.
Srebrne Porsche Cayenne na chrzanowskich numerach zatrzymało się na parkingu za stacją benzynową.
– Przecież byłaś w toalecie pół godziny temu
- wycedził przez zęby mężczyzna trzymający
kierownicę.
– No i co, że pół godziny temu? Prawdę powiedziawszy, nie widzę związku – otwierając
drzwi od strony pasażera odpowiedziała
dziewczyna. - Dasz mi dziesięć minut?
– Nie dam. Masz pięć.
– Kupić ci kawę, ciastko, coś? - spytała na odchodnym.
– Coś, jeśli możesz. Idź szybko.
Mężczyzna wyciągnął ze schowka krzy4

gatunki – jest jeden, o którym marzą podróżnicy. Pomysł idealny, najpiękniejszy,
jedyny w swoim rodzaju. Złoty Pomysł.
Jeszcze nikomu nie udało się go złowić.
Widocznie Pomysł wciąż czeka na właściwą osobę, która go do siebie przekona.
Wyspa Ro jest niezwykle pięknym
i trudno dostępnym miejscem. Łatwo jest
jednak ją opuścić. Na całej wyspie fruwają
tysiące Spraw. Są różnej wielkości, wzorzyste, pstrokate. Kuszą swoją sztuczną jaskrawością,
fałszywie
nowoczesną
strukturą, sterylnym, wybielonym zapachem.
Wystarczy dotknąć jednej z nich, zachwycić się tym złudnym, chemicznym
pięknem i opuszcza się Ro. Człowiek ze
Sprawą w ręku tego nie zauważa. Podziwia
wielkość jej krótkości, kolor jej sztuczności, zapach jej fałszywości. Czasem jednak
warto odwrócić od niej wzrok i posłać
przeciągłe spojrzenie w stronę przewrotnego Oceanu.

żówki i otworzył na ostatniej niedokończonej.
Po chwili na miejsce po prawej stronie kierowcy wrócił pasażer.
– Będziesz wiedziała. „Wiosenne... Turgieniewa” na cztery.
– Wody. Kupiłam ci paluszki. Masz coś jeszcze?
– „... białych mew” na pięć, druga to 'u'.
– Tupot białych mew o pusty pokład. W dali
morza zew, na głowie okład... - zaśpiewała,
teatralnie wyciągając rękę przed siebie.
– Co to takiego?
– Stara piosenka kabaretowa, której słowa
dawno temu były synonimem stanu upojenia
alkoholowego - a dokładniej stanu po piciu.
– Nie znam jej. Mamy dwie godziny, żeby dojechać do miasta, Łucja będzie wtedy jeszcze
pod narkozą.

DZIEWIĘTNASTKA

14 lutego 2016

– Jedźmy. Nie chowaj tych krzyżówek, będę
robić. Nie dokończyłeś opowiadać o twoim
bracie.
– No tak – westchnął mężczyzna, odpalając
silnik, który zamruczał jak dziki kot. - Skończył studia, wyjechał do Stanów. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, powiedział, że
wcale nie jest mu lepiej, niż tu.
– Czemu? Przecież ma rodzinę, nieźle zarabia.
„Mała boja” na sześć, dwie ostatnie to 'k' i 'a'.
– Pławka. Masz rację, zarabia dużo, ale nie
sprawia mu to przyjemności. Skończył dziennikarstwo, a prowadzi tira. Czasami jest cały
tydzień w trasie, Marta się o niego bardzo
boi.
– Też bym się bała. Jest nawet taki program
„Drogi śmierci” czy „Szlaki zagłady”, opowiada o kierowcach tirów – urwała, widząc
blednącą twarz mężczyzny. – Ale te historie
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są pewnie wyssane z palca – dokończyła,
chcąc go uspokoić.
– Zmieńmy temat, proszę. Jakie masz następne hasło?
– „Marian, autor podręcznika do greki”.
– Ha! Golias! - z szerokim uśmiechem odpowiedział mężczyzna. - Pierwszą czytankę
znam na pamięć.
Podróż była czystą przyjemnością. Ruch
był niewielki, przy bramkach nie czekał ani
jeden samochód. Rozmowę co chwilę przerywały wyrwane z kontekstu zbitki słów połączone z informacją o ilości i kolejności liter:
„inaczej zaklęcie” druga „r”, „Barbarzyńca w...”
na osiem, „drzewo i dźwięk”. Wkrótce samochód stanął na parkingu katowickiej kliniki
okulistycznej. Na korytarzach szpitala panowała niemal idealna cisza, zakłócana jedynie
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monotonnym i rytmicznym dźwiękiem aparatury. Recepcjonistka, mierząc przybyłych
nieufnym wzrokiem, po długich namowach
zgodziła się w końcu wskazać salę, w której
po operacji została umieszczona Łucja. Drobne ciałko dziewczyny zdawało się jeszcze
mniejszym w porównaniu z szerokim, szpitalnym łóżkiem. Na jej oczach znajdowały się
opatrunki. Przy stojaku z kroplówką stała niska i tęga kobieta w pielęgniarskim kitlu. Na
widok młodych uśmiechnęła się dobrotliwie
i odezwała się:
– Łusia dopiero co przyjechała z sali operacyjnej. Obudzi się dopiero za jakiś czas.
– Dziękujemy – odpowiedział mężczyzna, odwzajemniając uśmiech. Głos pielęgniarki był
bardzo miękki, przywodził na myśl roztopioną czekoladę albo miód.
– Czy ona kiedykolwiek widziała? - spytała
kobieta, regulując dopływ kroplówki.
– Tak. Straciła wzrok w wieku czterech lat.
– Biedactwo. Jesteście jej rodzeństwem?
– Przyjaciółmi – tym razem głos zabrała
dziewczyna. - Ale wychowywaliśmy się razem. Znamy się jak łyse konie.
Łucja poruszyła paroma palcami, później
całą dłonią. Po dłuższej chwili podniosła rękę
do twarzy, dotknęła bandaży i spytała bardzo
cicho:
– Jest ktoś w sali?
– A jak myślisz? - odpowiedział mężczyzna,
uśmiechając się szeroko.
– Ignaś! Jak dobrze, że jesteś.
– Jesteście – poprawiła dziewczyna, łapiąc
Ignacego pod ramię.
– Ula! O mamuniu, jak się za wami stęskniłam.
– Łusiu – powiedziała pielęgniarka, kładąc jej
dłoń na ramieniu – za chwilę będziemy mogli
zdjąć opatrunki. Będziesz pewnie przytłoczona nadmiarem bodźców, może kręcić Ci się
w głowie. Nie będziemy ryzykować wstania
z łóżka, dobrze?
– Tak, proszę pani. Jaka jest teraz pora dnia?
– Popołudnie, piętnasta dwadzieścia jeden.
Mam odwiązać ci oczy?
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– Tak.
– Nie otwieraj od razu.
Pielęgniarka podeszła do Łucji i zaczęła
przecinać bandaże małymi, srebrnymi nożyczkami. Skóra pod warstwami materiału
wciąż jeszcze miała żółtawe ślady jodyny.
Gdy wszystkie gazy zostały zdjęte, kobieta
odsunęła się od łóżka, wrzuciła je do pojemnika na odpady medyczne i powiedziała:
– Otwórz oczy.
Powieki dziewczyny zadrżały i podniosły
się, by chwilę potem znów przymknąć się
w reakcji na światło. Łucja podjęła jeszcze
jedną próbę, tym razem udaną, i od razu niemal zachłysnęła się powietrzem. Jej źrenice
ruszały się w niesamowitym tempie. Dziewczyna omiatała wzrokiem całą salę, nie skupiając się na niczym konkretnym. Nagle
popatrzyła na swoje dłonie. Zaczęła śmiać się
na cały głos, zbliżyła palce do oczu i podziwiała fakturę paznokci i linii papilarnych.
Odrzuciła kołdrę i spojrzała na swoje nogi.
Poruszała palcami u stóp, zgięła kolana, przypatrywała się, jak pracują jej mięśnie. Usiadła
na łóżku, złapała się za kostkę i przyciągnęła
ją do siebie. Chłonęła wzrokiem każdą żyłkę,
każdy pieprzyk. Szybko odwróciła się do
okna, przez które leniwie wlewało się pomarańczowe światło słońca chylącego się ku zachodowi i otworzyła usta ze zdumienia.
Promienie oświetlały część jej twarzy, w tym
jej jasne loki, spływające po ramieniu. Złapała pukiel włosów w dwa palce i przypatrywała mu się z wielką ekscytacją. Wreszcie
spojrzała na przyjaciół. Po policzkach zaczęły
spływać jej łzy, choć wciąż była szeroko
uśmiechnięta.
– Czego płaczesz, głupia? – powiedziała Ula,
sama wycierając łzy.
– Dobrze Was widzieć – wyszeptała Łucja
i chwilę potem wybuchnęła śmiechem. Choć, szczerze powiedziawszy, inaczej Was
sobie wyobrażałam.
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Oswoić, zatrzasnąć drzwi klatki
- Nie martw się Pan, nie braknie, to krajowa
czysta. Uspokaja mnie mój rozmówca.
- Nie tego się boję.
- Czego więc? W tak pięknym kraju, i Bóg
z nami, i świat z nami, i wszystko przed nami!
Wykrzyknął z entuzjazmem kogoś, kto wierzy nie tyle w siebie, co we własne poglądy.
- A któż przeciwko nam? Nie, niech Pan nie
odpowiada; szukam ostatnimi czasy kogoś,
kto odpowie na moje Pytanie.
- Co tak Pana nurtuje?
- Może lepiej będzie, jeśli opowiem Panu historię moich poszukiwań.
Był listopad, dzień pochmurny jak dziś.
Szukając schronienia przed jesiennym chłodem wstąpiłem do ulubionej kawiarni. Przy
stoliku, który zazwyczaj zajmowałem, siedział
mężczyzna w podeszłym wieku, niech pan to
zapamięta, to bardzo istotne. Jego obecność
w tym miejscu uznałem za znak. Podszedłem
i rozpocząłem rozmowę.
- Pan jest uczony?
- Jestem profesorem.
- Ale czy odpowiednim?
- To się okaże.
- Czy pustka ma granice? Czy jeśli coś wymyka się naszemu pojmowaniu, to czy możemy
to zamknąć w jakichś ramach?
- Pan zadaje bardzo trudne pytania.
- Wiem. Dziękuję.
- Widzę, że ciągle nie rozumie Pan mojego
strachu. Opowiem Panu coś jeszcze.
Pewnego dnia przechadzam się lesistą aleją, pewnego, bo czy następnego czy poprzedniego, to nieistotne. Każdy krok zimowych,
czarnych butów ma w swojej prostocie jakiś
mistycyzm. Czy gdzieś zmierzam, nie wiem;
czy uciekam przed czymś, zawsze. A liście
spadają.
Zza zakrętu wyłonił się ów profesor, minąłem go bez słowa. Niech mi Pan wybaczy
14 lutego 2016

małą dygresję, chciałbym oswoić pustkę,
marzenie dziecka. Oswoić, zatrzasnąć drzwi
klatki, wypuszczać tylko raz na jakiś czas, gdy
będzie potrzebna. Ciekawe, jak to jest, nie
szukać samotności w tłumie, znaleźć spokój
we własnym pokoju, mieszkaniu, klatce.
- No dobrze, to będzie ostatnia próba, więc
niech Pan się skoncentruje.
- Słucham uważnie.
- Spotkałem ostatnio człowieka, albo to on
spotkał mnie. Nie wiem. Gdy go ujrzałem,
miał na sobie płaszcz o nieokreślonym kolorze. Nie potrafiłem jednoznacznie stwierdzić,
czy płaszcz ten był szary, czarny czy brązowy. Człowiek szukał czegoś wytrwale, zaobserwowałem typowe symptomy tęsknoty
połączonej z usilnym pragnieniem odzyskania zguby. Widziałem jego radość, istną euforię tego, który znalazł. Nie chciałem mu
przeszkadzać, ruszyłem dalej. Widziałem też
starego człowieka, leżał na ziemi, szarą tweedową marynarkę odrzucił na bok. Leżał
twarzą skierowaną ku jesiennemu niebu;
miał szeroko rozłożone ręce. Ten człowiek
nie chce opuścić moich myśli; obraz staruszka leżącego na ziemi usłanej jesiennymi liśćmi, swoista apoteoza stoicyzmu. Świat płynie,
a on, wycofany, trzymający się na bliską acz
wyraźną odległość od nieubłaganej rzeki czasu… Ciągle widzę go pośrodku jesieni, był zanurzony w świecie i świat w nim.
- To piękne! - wykrzyknął mój rozmówca.
- Nie, prawdziwe.
Wracam do domu, zmęczony; nie ma już
filozofii, wielkich myślicieli. Idę, monotonnie
przelatują mi pomiędzy palcami koraliki różańca. Czuję, jakby ktoś jednym ruchem odebrał mi strach. Już nie szukam, nie pytam,
choć mam Kogoś, kto zna odpowiedź na każde moje pytanie.
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Praca – kara czy powołanie?

N

ie mogłam przejść obojętnie
obok zasłyszanych w telewizyjnej reklamie słów, jakoby
praca wiązała się tylko i wyłącznie z ciągłym harowaniem, męką
i wypatrywaniem ze zniecierpliwieniem
upragnionej emerytury.
Nasza kultura czerpie zarówno z dziedzictwa starożytnych Greków i Rzymian,
jak i z Biblii. O ile u tych pierwszych zadania, zwłaszcza te wymagające fizycznego trudu, powierzane były niewolnikom,
Izraelici pojmowali je już jako osobiste
spełnienie przynoszące dobro i pokój.
Stąd w drugim opisie Stworzenia znajdujemy wyraźne powołanie do pracy: „Pan
Bóg zatem wziął człowieka, umieścił go
w ogrodzie Eden, by uprawiał go i doglądał”.
Pismo Święte przedstawia nam bardzo
zrównoważony pogląd. Z jednej strony
„z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie”,

a jednak „lepsza jest jedna garść pokoju,
niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem”. Nie jest to więc zgodne z tak popularnym
współcześnie
poglądem
o wyższości kariery zawodowej nad rodzinnym szczęściem; nie mówi też nic
o Bożej koncepcji ukarania grzesznych
ludzi pracą.
Mimo to jednak słyszę mnóstwo narzekania i niezadowolenia. Człowiek spędza
w pracy około 40 godzin tygodniowo znaczną część tego czasu w poczuciu
zmęczenia i przytłoczenia. Czy rzeczywiście powinno tak być? Czy taki plan ma
dla nas Bóg?
Praca - dobrze wykonana, użyteczna
i zapewniająca środki do życia – nie musi
być jedynie koniecznością. Przez powierzenie trudu Temu, u Którego podstaw
stoi nasze życie, przez służbę i wypełnianie powołania, staje się modlitwą – kolejnym krokiem na drodze do zbawienia.

Żabcia
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