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The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.
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and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

 Żeby obłęd świątecznych zakupów 
uczynić jeszcze bardziej obłędnym, 
a komercja sięgnęła kosmicznych 
rozmiarów, kupcy ustalili specjalne 
dni na zapamiętanie się w kupowa-
niu i nadali im chwytliwe nazwy, że-
by ktoś przypadkiem o nich nie za-
pomniał. Black Friday, Cyber Mon-
day, Boxing Day. A każdy dzień roz-
ciągnięty jest na tydzień i wszystko
za półdarmo – sale. W marketach, 
w centrach handlowych tłumy z wil-
czym błyskiem w oku – nakręcone 
dodatkowo przez telewizyjne rekla-
my – walczą o każdą rzecz, o każdy 
produkt, którego zdobycie, wydar-
cie innym i zataszczenie do kasy jest 
niebywałym osiągnięciem, napawa-
jącym radością i dumą sukcesem, 
w Black Friday, Cyber Monday, 
Boxing Day. A wszystko to razem 
– wilczy zew pożądania, walczący 
tłum w marketach i centrach hand-
lowych, walka, wydarcie i zataszcze-
nie – określane jest mianem Christ-
mas spirit, chociaż coraz częściej 
odzywa się w ludziach, gdzieś z dna, 
stłamszone poczucie przyzwoitości 
i zamiast o Christmas spirit, mówią 
o holiday shopping. Obłęd pozosta-
je ten sam, tylko pozbawia się go 
odwołania do świętości.
  Istniało kiedyś – wydaje się, że by-
ło to strasznie dawno temu – poję-
cie adwentu jako czasu przygotowa-
nia do narodzin Syna Bożego i roz-
myślań o drugim przyjściu Chrystu-
sa. Rozmyślania te zostały zastąpio-
ne przez rozmyślania o 65-calowym
Samsungu, grach komputerowych,
zegarku Apple i innych elektronicz-
nych gadżetach, albo o sofie z Cost-
co. Cztery adwentowe tygodnie spę-
dza się na gonitwie po sklepach, cza-
sem – dla niektórych – na office par-
ties. Potem trzeba odbębnić rodzin-
ną Wigilię i wreszcie można wal-
nąć się na sofie z Costco albo skądś, 
żeby przed telewizorem nabrać sił 
przed sylwestrem. Nie wolno jednak 
zapomnieć, aby wcześniej zamieścić 
na Facebooku swoje zdjęcie w oko-
licznościowej czerwonej czapce z bia- 
łym pomponem albo z rogami reni-
fera (ale nie prawdziwymi) na gło-
wie, co jest bardzo zabawne.
  A w tym wszystkim jakiś smutek. 
Komercja i świąteczny kicz tworzą 
pustkę, z której wyziera ten smutek. 
Ale zaprogramowany przez chci-
wych, kupców człowiek wie, że ma 
cieszyć. I się cieszy.
   Wesołych Świąt

   Lubię podróżować. Obserwować 
świat zza okna poci¹gu, samochodu. 
Moment, w którym zapada zmrok, a
ja siedzę wygodnie i ogl¹dam przesu-
waj¹ce się obrazy za oknem, jest naj-
milsz¹ i zarazem najbardziej tajemni-
cz¹ chwil¹ spędzon¹ w podróży. Ko-
lory ciemniej¹, gęstniej¹. Kszta³ty sta-
j¹ się niejasne, nierealne. Kontury za-
nikaj¹. Wszystko doko³a nieruchomie-
je. Pozostaj¹ tylko świat³a. 
  I to w³aśnie świat³o latarni, świat³o 
przed domem, ma³a zapalona lampka 
jest g³ównym aktorem w ciemności. 
  Widzę domy. Malutkie, gin¹ce w 
ciemności. Zapalone świat³a. Cisza. 
Spokój. Mrok. I te ma³e, jasne punkty 
widoczne z oddali. Uk³adają się w róż-
ne, najróżniejsze kszta³ty. W ca³e kon-
stelacje. A potem, w miarę jak samo-
chód się przesuwa, znikaj¹. Cisza, 
ciemność, następne domy, miasta, 
świat³a. Potem znowu mrok. 
 Świat powoli przesuwa się wokó³ 
mnie, a ja jestem tylko cichym obser-
watorem. Ogl¹dam zastyg³e w świet-
le życie, które idzie swoim w³asnym 
torem. Czuję się tak, jakby czas stan¹³ 
w miejscu. Mam wrażenie, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny. Wszystko
kieruje się jakimś odwiecznym po-
porz¹dkiem i ³adem. Wszystko wy-
daje się takie proste. Po prostu jest. 
Dzia³a. Funkcjonuje od wieków. Czu-
ję harmonię świata. Bezpieczeństwo.
Moje smutki, bóle, obawy s¹ w tym 
momencie nieistotne. Gonitwa, co-
dzienny stres, wszystkie sprawy trac¹ 
sens. Staj¹ się b³ahe. Ważne jest to, co 
widzę w tym momencie. ¯ycie, świat 
za oknem. Cisza tego bezkresnego 
pejzażu. To odkrycie uspokaja mnie. 
Widok za oknem przypomina mi, że 
nie jestem sama na tym świecie. Wo-
bec tego ogromu ciemności i spokoju 

JOANNA KUROWSKA

Światła

  Nie mia³em chleba, wyszed³em dru-
giego dnia rano i kupi³em dwie tzw.
bu³ki czcze. Tani wynalazek pośpiesz-
nej, tandetnej epoki – ja³owy gniot  
z samej m¹ki, odrobiny soli i wody, 
podrumieniony w sklepowym piecu. 
Nic innego nie by³o. Aha, i jeszcze ry-
bę kupi³em na obiad o dziwnym tytu-
le, tilapię. Szesnaście z groszami na ki-
li, pangopodobna, ale chyba gorsza.
  Za osiedlowym sklepem czepi³a się 
mnie dziewucha, pomyśla³em, znajo-
ma, zwyk³e k³opoty z odróżnianiem 
znajomych od nieznajomych. Spyta-
³em jak leci, żeby zyskać na czasie i 
wybadać sprawę. Zagada³a, że jest sa-
ma na święta i kokieteryjnie puści³a
gluta z prawego nozdrza na ubranko. 
Zintegrowa³ się natychmiast z mate-
ria³em. Odpar³em, że też jestem sam i 
co z tego? Zaż¹da³a, bym zakupi³ pi-
wo. To już wiedzia³em, że nie jest to 
moja znajoma, odmówi³em śpiesznie 
i przestraszony sytuacj¹ uszed³em.
  By³y to jednak mi³e z³ego pocz¹tki,
bo zaraz pomyśla³em, trzeba coś zjeść 
u ludzi na święta i postanowi³em zło-
żyć dawno odk³adan¹ wizytę znajomej 
pijaczce, która bezczelnie ukrywała 
na³óg. Kiedy przychodzi³a do mnie na 

 Pewnego zimowego poranka Ogry-
zek postanowi³ odwiedzić Reb Apel-
mana. Ubra³ się cieplutko i wyjrza³ 
przez okienko. Śnieg pada³ dużymi 
p³atami. 
- No tak, to już trzy dni tak pada, pew-
nie leśne dróżki zosta³y zasypane – po-
myśla³. Otworzy³ drzwi i jego zdumio-
nym oczom pokaza³ się widok jakiego 
nie widzia³ od czasu kiedy pojawił się
w lesie. Droga na ca³ej szerokości by-
ła równiutko odśnieżona i posypana
piaskiem.
- Cud, najprawdziwszy cud – mówi³ 
do siebie Ogryzek – Ciekawe co po-
wie Rebe?
- A co ja mogę powiedzieć. Najpew-
niej przyjdzie Mesjasz. 
- To ja zrobię ciasto ze śliwkami – po-
wiedzia³a Wrona
- A ja herbatkę. Zawsze dobrze jest 
wypić coś ciep³ego w taki zi¹b – pod-
chwyci³ Ogryzek.
- Owszem, można by zaprosić Mesja-
sza na herbatkę i ciasto, gdyby nie to, 
że jemu się strasznie śpieszy.
- A gdzie on tak gna? – spyta³a Wrona.
- On wype³nia boskie pos³anie. A teraz 
musicie iść i przygotować się do s¹du 

Zwiastowanie albo zaginiony pług
Z krainy Ogryzka

ja jestem tylko ma³¹ istot¹. Ma³ym 
świate³kiem. 
  Nie jestem niepowtarzaln¹ osob¹. 
Jestem jednym z wielu „ja”. Tam na
zewn¹trz jest tyle osób, które tak jak 
ja przeżywaj¹, odczuwaj¹, marz¹. Co 
myśl¹ ci ludzie? Co teraz robi¹? Jak 
żyj¹? Czy tak samo jak ja? Jakie maj¹ 
smutki? Co sprawia im radość? Czy 
jest druga taka sama osoba jak ja? Czy 
by³a? Będzie?
 Przychodzimy na świat tylko na chwi-
lę. ̄ yjemy, a potem nasze świat³o po 
prostu gaśnie. Znika. Na naszych miej-
scach zapalaj¹ się inne świat³a, nowe 
jasne punkty w ciemności.

cyku, skarży³a się na jakieś dziwne od-
dzia³ywanie leków. Brat wspomaga³ 
star¹ rurę o awanturniczej, pijacko-
-psychiatrycznej przeszłości, pozbyła
się nienawidz¹cej jej córki z zięciem i 
wnuczkiem i zamieni³a lokal komu-
nalny na w³asnościowy na Deotymy. 
Uprzedza³a, że domofon nieczynny, 
trzeba dzwonić do s¹siadki. ¯e w ogóle 
s¹siedzi jej nie lubi¹. Nie dziwię się, bo 
znam kobietę. Mimo to zdo³a³a mnie
zaskoczyć. Dziecko s¹siedzkie wpu-
ści³o, wskaza³o drzwi i wycofa³o się 
dyskretnie. Nie były zamknięte, dru-
gie też puści³y, w pokoju zaci¹gnięte 
zas³ony, w niechlujnym wyrze spoczy-
wa³ jakiś sp³aszczony kszta³t żeński
ski ze sko³tunionymi, siwymi w³osa-
mi. Święta musia³y być bardzo wy-
czerpuj¹ce. Brudna ko³dra lekko się u- 
nosi³a, zatem postać ży³a, s¹siedzi nie 
pos¹dzą mnie o mord, pomyśla³em i 
niezw³ocznie da³em ty³y.
  Pomyśla³em sobie jeszcze, memen-
to, czy u ciebie jest lepiej, cz³owieku? 
Co z tego, że nie pijesz? Zawsze mi się 
zdawa³o, że w samarytańskich uczyn-
kach kryje się coś podejrzanego... Dia-
b³em to podszyte!

ostatecznego. A ja będę się modli³ za 
ca³y las.
- Muszę znaleźć coś eleganckiego w
szafie w końcu nie codziennie idzie się 
do s¹du – powiedzia³a Wrona i odfru-
nę³a. 
  Ogryzek zosta³ sam. W drodze do 
domu zobaczy³ śnieżny p³ug. W szo-
ferce siedzia³ kierowca z d³ug¹ siw¹ 
brod¹ i studiowa³ mapę. Kiedy zoba-
czy³ Ogryzka, powiedzia³:
- Te, ma³y, którędy do miasta, zdaje 
się, że zab³¹dzi³em. Od trzech godzin 
jeżdżę w tę i nazad po lesie.
- Do miasta? To będzie tam – pokaza³ 
Ogryzek.
- Fajny jesteś. Pogada³bym z tob¹ d³u-
żej, ale wiesz śpieszę się. Jeszcze mnie
ktoś pos¹dzi, że specjalnie nie odśnie-
żamy. 
  Kiedy p³ug odjecha³, Ogryzek wró-
ci³ do Rabina. 
- Niech się Rebe nie przejmuje, chy-
ba pan Mesjasz zmieni³ robotę i teraz 
pracuje w s³użbach porz¹dkowych.
- Koniec świata – powiedzia³ Rabin.
- Jeszcze nie – zabrzmia³ g³os z góry. –
Będzie jak wszystko odśnieżymy.

MAREK BRAND
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