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M£ODE WINO

"Bo umrzeæ to zbyt ma³y powód, ¿eby przestaæ kochaæ.”

O nieuchronnoœci koñca
Zdaje mi siê, ¿e najlepiej by³oby zacz¹æ od jedynej, 

s³usznej prawdy, ¿e „kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸ-
no”. Bo jak¿e to kochaæ, kiedy fortuna ko³em siê toczy, kiedy w 
sercu mieszka chêæ w³adzy i posiadania? Kiedy zdaje siê, ¿e 
czas zaczyna przyspieszaæ, a sukcesu jak nie by³o tak nie 
ma? Mi³oœæ by³aby ostatni¹ rzecz¹, o któr¹ mo¿na by prosiæ, i 
której pragn¹³by zajêty umys³. A jednak, choæ czêsto nie 
przyznajemy siê, ¿e kochamy, czynimy to wbrew sobie, 
skrzêtnie to skrywaj¹c. Nie szepczemy w nocnej ciszy dwóch 
najprostszych s³ów na œwiecie, choæ tak ³atwo mo¿na to 
uczyniæ. Nie mówimy bliskim jak bardzo nam na nich zale¿y, 
jak wiele im zawdziêczamy. Milczymy, maj¹c nadziejê, ¿e to 
co niewypowiedziane jest oczywiste. Z czasem jednak przy-
chodzi taki moment, kiedy zaczynamy ¿a³owaæ tej uczucio-
wej powœci¹gliwoœci. Przychodzi, kiedy jest ju¿ za póŸno.

Kim jestem? Nikim niezwyk³ym, a jednoczeœnie kimœ 
wyj¹tkowym. Pospolit¹ blondynk¹ o zielonych oczach, która 
swoje marzenia nosi g³êboko w sercu. £apiê siê na tym, ¿e 
czasem czepiam siê bez powodu, ¿e za du¿o gadam, ¿e ró¿-
ne szczegó³y s¹ dla mnie bar-dzo istotne. Jedyn¹ moj¹ 
zalet¹, któr¹ sama w sobie 
ceniê, jest umiejêtnoœæ s³u-
chania. Lubiê s³uchaæ ludzi. 
Nawet wtedy, kiedy ich proble-
my s¹ wyimaginowane lub 
kiedy mówi¹ od rzeczy. Chyba 
w pewnym stopniu, jestem 
przez to z siebie dumna. Nie 
wiem dlaczego. Przecie¿ my 
wszyscy s³uchamy, prawda? 
Poza tym, moje ¿ycie krêci siê 
wokó³ tego co powinno byæ dla 
mnie priorytetem, a mój dzieñ 
wygl¹da zwyczajnie i pewnie 
jest bardzo podobny do Two-
jego. Prócz tego, uwa¿am, ¿e 
jako jednej z niewielu, przed 
wkroczeniem w doros³oœæ, 
uda³o mi siê zrozumieæ, ¿e 
s³owa maj¹ znaczenie. Szczególnie te mówi¹ce o mi³oœci. Na 
ulicy mijam wci¹¿ tych samych ludzi, te same sklepowe 
wystawy i ten sam szary œwiat. I zastanawiam siê czy ci, 
których mijam, œpiesz¹ siê by kochaæ. Czy maj¹ œwiadomoœæ, 
¿e los jest zmienny, ¿e poczucie straty tak bardzo boli? 
S¹dzê, ¿e wiêkszoœæ z nich nie ma o tym pojêcia.

Ksi¹dz Jan Twardowski nie by³ dla mnie kimœ szcze-
gólnym. By³ cz³owiekiem, wzbudza³ mój szacunek, ale czy 
coœ znaczy³? Nie, tak samo jak jego wiersze. By³y po prostu 
(o, zgrozo!) wersami, przes³aniem o zawi³ej treœci. Mówi³y o 
czymœ, z czym nigdy siê nie zetknê³am, o czymœ zupe³nie mi 
obcym. Nie spodziewa³am siê, ¿e to mo¿e siê zmieniæ. Wte-
dy, zrozumia³am co chcia³ powiedzieæ tak naprawdê, pisz¹c: 
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹, zostan¹ po 
nich buty i telefon g³uchy”.

Myœlê, ¿e tych s³ów nie jest w stanie poj¹æ ten, kto nie 
straci³ najbli¿szej mu osoby. Nie zg³êbi ich i nie zrozumie tak, 
jak zrobi to ten, który bezpoœrednio odczu³ bezwzglêdnoœæ 
œmierci (wszak nie jest ³atwo poj¹æ tego, co nas nie dotyczy).

Pamiêtam, jakby to by³o wczoraj, jakby minê³a zaled-
wie jedna chwilka. Widz¹c œmieræ cz³owieka, który mnie wy-
chowywa³, godz¹c siê z ni¹ i staraj¹c siê j¹ zaakceptowaæ, 
uwa¿a³am, ¿e najtrudniejszy moment jest ju¿ za mn¹; ¿e 
skoro pochowa³am go zachowuj¹c wspomnienia, nie spotka 
mnie ju¿ nic gorszego. Myli³am siê. Kilka dni po pogrzebie, 

 
posz³am do jego domu. Do miejsca gdzie spêdzi³am najlep-
sze lata mojego ¿ycia, gdzie by³am wychowywana; do moje-
go dzieciñstwa. Wchodz¹c tam wcale nie myœla³am o tym, ¿e 
ju¿ nigdy go nie zobaczê. Wydawa³o mi siê raczej, ¿e tak po 
prostu musi byæ, ¿e odszed³, ale bêdê o nim pamiêtaæ. Jed-
nak kiedy przesz³am przez próg, wszystko o czym myœla³am 
pierzch³o. Id¹c przez w¹ski korytarz widzia³am samotnie 
stoj¹ce buty, kurtkê wisz¹c¹ na wieszaku. Widzia³am jego 
rzeczy pozostawione na stoliku. Rzeczy, po które ju¿ nie 
przyjdzie. Uderzy³o mnie uczucie kruchoœci ¿ycia, przemija-
nia, poczu³am ³zy cisn¹ce siê do oczu. Boleœnie zda³am sobie 
sprawê, ¿e ju¿ go nie zobaczê. „Potem cisza normalna wiêc 
ca³kiem nieznoœna”. By³a cisza i by³ ¿al, czaj¹cy siê gdzieœ 
wokó³. „Nie to przera¿a, ¿e ka¿dy umiera, tylko to, ¿e po 
œmierci ju¿ nikogo nie ma.”

Zastanówmy siê, czy warto jest uciekaæ od s³ów pros-
tych. S³ów, które przecie¿ nie kosztuj¹ wiele, a oddaj¹ jak 
bardzo nam na kimœ zale¿y. Chcia³abym podkreœliæ, ¿e gnêbi 
mnie poczucie winy, gorycz, ¿e nie zd¹¿y³am siê z nim 
po¿egnaæ, ¿e nie mówi³am „kocham ciê”, tak czêsto jak po-

winnam. „Tak szybko st¹d od-
chodz¹ jak drozd milkn¹ w 
lipcu”. A nadzieja, ¿e us³yszy-
my ich po raz kolejny, mo¿e 
spe³niæ siê dopiero przed 
obliczem Boga (w koñcu nie 
dane jest nam po raz drugi 
spotkaæ siê na Ziemi).

To sk¹d pochodzimy, 
jak wygl¹damy i jak¹ religiê 
wyznajemy, nie powinno mieæ 
wp³ywu na nasz œwiatopogl¹d. 
Dla ka¿dego z nas rzeczy naj-
wa¿niejsze zajmowaæ winny 
pierwsze miejsce. Uwa¿am, 
¿e musimy nauczyæ siê mówiæ 
o tym, co czujemy. Chocia¿ 
miasteczko, w którym siê 
urodzi³am, jest ma³e, chocia¿ 

wionie z niego nud¹ i monotoni¹, to mo¿na tu kochaæ. Bez 
wzglêdu na zasobnoœæ portfela i pozycjê spo³eczn¹. Wystar-
czy chcieæ. WyobraŸmy sobie, ¿e wybieramy marzenia, ¿e 
robimy dla nich wszystko. Ale co z tego, ¿e marzymy o po-
dró¿ach, ¿e pragnêlibyœmy zdobyæ œwiat? Nie pomo¿e nam 
to kiedy bêdziemy mieli k³opoty, to czego oczekujemy od 
¿ycia nie przyjdzie nam z pomoc¹ i nie podniesie na nogi. To 
mo¿e uczyniæ tylko mi³oœæ, któr¹ darzymy bliskich. Dziêki 
temu, ¿e bêd¹ wiedzieli jak bardzo ich kochamy, pospiesz¹ 
nam z pomoc¹.

Wed³ug mojej opinii „Œpieszmy siê kochaæ ludzi” ks. 
Twardowskiego, to jeden z tych wierszy, które zapadaj¹ w 
pamiêæ, które chc¹ przekazaæ coœ wiêcej ni¿ wyœwiechtane 
powiedzenie, banalny frazes. To wiersz, którego wartoœæ i 
prawdziwoœæ dostrzegamy kiedy cierpienie zawita u naszych 
drzwi. Ksi¹dz nie jest ju¿ dla mnie cz³owiekiem, który wzbu-
dza jedynie szacunek. Widzê go jako kogoœ, kto wiedzia³ 
wiêcej i zechcia³ siê tym podzieliæ.

„Chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ, 
kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸno”. Zapominanie o 
wartoœciach tak fundamentalnych (szczególnie w dzisiejszym 
œwiecie), grozi zniszczeniem, obojêtnoœci¹; pustk¹ i… upad-
kiem.
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