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POWtót

"Pewien czlowiek mial dwóch synów. Mlodszy z nich rzekl do ojca: Ojcze, daj mi czesc majatku, która'
na mnie przypada. Podzielil wiec majatek miedzy nich. Niedlugo potem mlodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechal w dalekie strony i tam roztrwonil swój majatek, zyjac rozrzutnie. A gdy wszystko wydal,
nastal ciezki glód w owej krainie i on sam zaczal cierpiec niedostatek. Poszedl wiec i przystal do jednego
z obywateli owej krainy, a ten poslal go na swoje pola, zeby pasl swinie. Pragnal on napelnic swój zoladek
strakami, którymi zywily sie swinie, lecz nikt mu ich nie dawal. Wtedy zastanowil sie i rzekl: Iluz to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z glodu gine. Zabiore sie i pójde do mego ojca,
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszylem przeciw Bogu i wzgledem ciebie; juz nie jestem godzien nazywac sie
twoim synem: uczyn mie chocby jednym z najemników.
Wybral sie wiec i poszedl do swojego ojca. A gdy byl jeszcze daleko, ujrzal go jego ojciec i wzruszyl sie
gleboko; wybiegl naprzeciw niego, rzucil mu sie na szyje i ucalowal go. A syn rzekl do niego: Ojcze,
zgrzeszylem przeciw Bogu i wzgledem ciebie, juz nie jestem godzien nazywac sie twoim synem. Lecz ojciec
rzekl do na
swoich
Przyniescie szybko
najlepsza
szate i ubierzcie
dajcie mu
tez pierscien
na rek.t~
sandaly
nogi!slug:
Przyprowadzcie
utuczone
ciele i zabijcie:
bedziemygo;
ucztowac
i bawic
sie, poniewaz
syn mój byl umarly, a znów ozyl; zaginal, a odnalazl sie" (Biblia Tysiaclecia, Ew. Luk. 15, 11-24).
Historie te opowiedzial Jezus Zydom dwa tysiace lat temu. Chrystus
mówil wówczas o Królestwie Bozym,
o Bogu Ojcu czekajacym na powrót
czlowieka - syna, który zyl po swojemu. Kiedy czytamy te slowa, moga
sie one nam wydac nieco niejasne
z powodu odmiennej obyczajowosci
tamtych czasów. Ale Bóg chce, aby
one przemówily takze do nas - ludzi
konca XX wieku, zyjacych w Europie, Polsce, Warszawie, na Goclawiu.
Jak dzisiaj Jezus opowiedzialby te historie? Moze tak ...
Mieszkali w jednym z wiezowców
- ojciec i dwóch synów. I choc ci dwaj
byli z jednego gniazda, byli jak ogien
i woda. Starszy dwa lata temu skonczyl liceum, dostal sie jako olimpijczyk bez egzaminów na studia, teraz dostal stypendium naukowe.
Jego jedyna wada to czytanie w kazdej wolnej chwili. Nie trzeba bylo go
prosic w nieskonczonosc, zeby wyszedl z psem, zrobil zakupy, oplacil
telefon na poczcie czy posprzatal mieszkanie. Inaczej bylo z mlodszymzawsze byly z nim problemy. Nie, nie
chodzi o to, ze byl zly - ale zawsze
chcial chodzic swoimi sciezkami. On
wiedzial najlepiej o której sie chodzi
spac, ile czasu potrzeba na odrobienie lekcji, ile dni smieci wytrzymuja
w kuble bez zatrucia srodowiska.
Zawsze powtarzal, ze jego pokój to
jego swiat; ze nie trzeba mu powta-
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rzac w kólko, iz pieniadze nie leza
na ulicy... Czesto byl serdeczny i troskliwy (to on znosil do domu wszystkie chore koty i psy lub kupowal
wielkie lody rumunskim dzieciakom), czasami jednak potrafil tak
okrutnie i celnie zranic slowem lub
spojrzeniem. I ciagle czekal na ...
osiemnaste urodziny. To byla dla niego magiczna data - wtedy bedzie dorosly, samodzielny, bedzie sam o
wszystkim decydowal, bedzie samowystarczalny, wtedy to on pokaze, na
co go stac ... To bylo jego najwieksze
marzenie - usamodzielnic sie, wyrwac sie z tej klatki, z tego kieratu
codziennosci, z tej szarzyzny egzystencji. Nie, nie chodzi o to, ze chcial
robic cos zlego. On po prostu chcial
zyc po swojemu. I w koncu przyszla
matura (i co z tego, ze na trójkach,
ale papier przeciez ma). Potem byly
urodziny - cale osiedle sie dowiedzialo, ze jest pelnoletni.
Nastepnego dnia usiadl kolo ojca
i powiedzial: - Wiesz, chce sie przeprowadzic na Wybrzeze, tylko tam
jest ten kierunek na Politechnice.
Dam sobie rade, znajde jakas prace,
ale chcialbym na poczatek troche forsy - to, co odkladales na mieszkanie
dla mnie. Wiesz, ze cie kocham i w
ogóle, ale chce spróbowac sam ...
Nazajutrz ojciec podjal oszczednosci i wreczyl mu pieniadze w milczeniu i z takimi smutnymi oczyma.
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A choc jego serce plakalo i krzyczalo, to tylko przyciagnal syna do siebie, mocno przytulil, poklepal po ramieniu, a przez scisniete gardlo wykrztusil: - Pamietaj, bardzo cie kocham.
Zycie na wlasna reke bylo piekne. Nigdy nie myslal, ze jest tak
atrakcyjny, ze tyle moze wypic, tak
dlugo spac, ze tak dobrze tanczy i ze
mozna miec az tylu dobrych kumpli.
W tym wszystkim zapomnial o zlozeniu papierów na uczelni, ale pocieszal sie, ze stac go na studia platne
- jednak i to jakos nie wypalilo. Zreszta,o którym
im bardziej
to ~,
cie,
marzylwchodzil
tyle lat, w
tym
dniej bylo mu wyobrazic sobie, ze z
wlasnej woli ma wziac ksiazke, zeszyt i usiasc w lawce, zeby sie uczyc.
Brrr ... Nawet nie zauwazyl, kiedy
wszystko zaczelo sie zmieniac. Któregos dnia powiedzial, ze nie bedzie
stawiac wszystkim, i nagle siedzial
przy stoliku sam. Potem, kiedy chcial
troche pozyczyc, nikt akurat nie mial
forsy. A potem wszyscy zaczeli sie
rozjezdzac - zostal sam. Niedlugo po
tym stwierdzil, ze nie ma juz kasy.
Rozbil namiot w lesie. Jesien to piekna pora roku, walesal sie po plazy i
caly czas powtarzal sobie, ze tylko
jeszcze kilka dni i pojedzie zlozyc papiery na studia zaoczne, ale coraz
trudniej bylo mu nawet wstac i wyjsc
ze spiwora.

Pamieta ten pierwszy raz, gdy
obudzil sie, bo nie mógl juz dluzej
lezec i byl glodny ... Przeszukal wszystko i nie znalazl nic. Idac plaza zbieral butelki. Sprzedal je w kiosku i
kupil sobie chleb i piwo. Pózniej przeszukal okoliczne krzaki, ale nic nie
znalazl. Th wtedy po raz pierwszy
wlozyl reke do smietnika. Cofnal ja
jak oparzony, ale na dnie lezaly trzy
butelki ... powoli wyjal jedna po drugiej. Robilo sie coraz zimniej, któregos dnia ukradli reszte jego rzeczy, a
namiot podpalili. Pojechal do Trójmiasta, wlóczac sie ulicami zauwazyl, ze takich jak on jest wielu. Zaczepil jednego i dowiedzial sie, gdzie
mozna czasem dostac zupe, ze przespac sie mozna na dworcu. Caly czas
i~lal:
nie dla mnie,
nie mam
:.~ego Thotepialego
wzroku,
takiego nieobecnego wyrazu twarzy, takich niepewnych ruchów,
takiego chyboczacosztywnego
chodu; nie, to tylko kilka dni i
wszystko bedzie dobrze.
Zalamalo go troche, kiedy
chlopak w jego wieku, stojacy
przed nim w kolejce, odsunal sie
gwaltownie - on pierwszy zauwazyl wesz maszerujaca po jego
rekawie. Wrócil jak zbity pies na
dworzec i rozpoczal walke, wykapal sie nawet w przytulku i
wypral ciuchy, ale to nic nie pomoglo. Nie pozostalo nic innego
j ak przyzwyczaic sie i unikac
"normalnych" ludzi. I jeszcze ta
~aYjakos
na dodatek.
Przyplatalo
sie
pod koniec
pazdziernika. Próbowal zjesc do konca to,
co bylo w znalezionej puszce, ale zawadzil dlonia o zardzewiala krawedz.
Rana nawet nie byla wielka, ale papralo sie to ciagle.
Wtedy zaczal sie wsciekac - gdy
bylo zimno i calymi dniami padal
deszcz, jemu w jednej chwili robilo
sie goraco na wspomnienie tego, co
bylo. Roznosila go zlosc na wszystkich. To wina systemu (powinien
miec mieszkanie i prace), uczelni
(jaki kretyn wymyslil egzaminy w
srodku lata), nauczycieli (oni go tylko gasili, a nie rozwijali), brata (ten
zawsze byl prymusem, a teraz nawet
sie nie ruszyl, zeby go znalezc), ale
przede wszystkim ojca (przeciez wiedzial, ze osiemnascie lat to nie doro-
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slosc, chyba mógl przewidziec, ze mu
sie nie uda, dlaczego pozwolil mu
odejsc?).
Jednak tamtego dnia w polowie
listopada, kiedy snul sie pomiedzy
barakami na budowie, zbierajac butelki i makulature, po raz pierwszy
wscieklosc jakby wyparowala, po raz
pierwszy nie pomyslal o domu jak o
ciasnej klatce, która go ogranicza i
dusi. Stojac w blocie, trzesac sie z
zimna, przypomnial sobie ojca, który
co dzien rano szykowal mu kanapki;
i ten dzien, kiedy wchodzac do swojego pokoju zobaczyl nowy rower - o
jakim nawet nie marzyl; jak brat postanowil bronic go przed cala banda,
choc wszyscy byli wyzsi od niego o
glowe. Nagle z jego pamieci zaczely

,
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wyskakiwac te wszystkie obrazy,
które przez tyle lat chowal w naj dalszych zakamarkach pamieci: ojca biegnacego z nim na pogotowie, kiedy
rozcial sobie glowe; jak uczyl go grac
w noge; jak czytal im wieczorami; jak
dostal na swieta ...
Th bylo najgorsze. Choc to dopiero koniec listopada, wszystkie sklepy byly obwieszone bombkami, pod
choinkami staly kolorowe pudla,
wszedzie rozbrzmiewaly koledy. Kiedys wysmiewal te wszystkie przygotowania, prezenty i koledy. Mówil:
- Tandeta, nie wchodze w to, wyroslem z tego. A teraz, kiedy patrzyl
na to, wlóczac sie samotnie ulicami,
cos go sciskalo w srodku. Cos sie w

nim zalamalo, kiedy zobaczyl, jak
facet z synem dlugo wybierali w sklepie pokarm dla psa. Wzieli w koncu
wielka paczke, do tego ogromna kosc
i jakas zabawke, a wszystko zapakowali im w swiateczny papier. Th
byl prezent dla ich psa, który stal
obok niego na chodniku, ale zaraz
wrócil do cieplego domu.
Wtedy to poszedl na poczte, kupil kartke i napisal: Tato, wiem, ze
zle zrobilem. Wiem, jak cie to bolalo.
Nie prosze cie, zebys mnie przyjal z
powrotem. Pozwól mi tylko przyjechac na swieta Bozego Narodzenia.
Na dole kartki dopisal: Wz.em,ze
po tym wszystkim mozesz nie chciec
mnie widziec. Przyjade w Wzgilie wieczorem. Jezeli zgadzasz sie, zapal
swieczke w oknie mojego pokoju.
Na dole podpis, a kiedy naklejal znaczek i wrzucal kartke
do skrzynki, trzesly mu sie rece.
Nie mógl doczekac sie tego dnia,
ale tez chcial go odsunac jak najdalej, bojac sie, co przyniesie. Jechal prawie pustym pociagiem.
Na dworcu byli tylko tacy jak on:
samotni, otepiali, uciekajacy w
sen. Wsiadl do autobusu i skulil
sie caly - juz niedlugo bedzie
wiedzial, a jezeli ... Przejezdzal
ulicami, które przemierzal tysiace razy, potem most, zakret,
szkola i wylaczony silnik - dojechali do petli. Siedzial w ciemnosci i bal sie spojrzec w tamta
strone. Teraz zrozumial, ze nie
ma najmniejszego prawa oczekiwac, ze ojciec bedzie chcial go widziec. Powoli jednak podniósl
glowe i... lzy splynely mu powoli po
policzkach. Cale pietro jakby plonelo. Okna w jego i ojca pokojach, a tez
w kuchni i na klatce schodowej, byly
zastawione swieczkami. Nie mógl
oderwac od nich oczu. I wtedy dotarlo do niego pukanie w szybe. Przed
autobusem stal ojciec i usmiechal
sie. Poderwal sie z siedzenia, wyskoczyl z autobusu i stanal o krok od
niego. Z jego gardla wydobyl sie
ochryply, nienaturalny glos: - Tato,
wiem, ze zle zrobilem. Wiem, ze cie
to bolalo. Nie prosze cie, zebys ... Ale
wtedy ojciec zrobil ten krok, który
ich dzielil i z calej sily przyciagnal
go do siebie.
dokonczenie na str. 11
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dokonczenie ze str. 13

Wtulil twarz, nagle mokra i goraca, w jego brudne wlosy, gladzil rekaw jego porwanej kurtki, dotykal
jego ropiejacej reki i powiedzial tez
zachrypnietym glosem: - Dobrze, ze
wróciles, synu.
W przedpokoju czekaly na niego
tenisówki, w lazience recznik i nowa
szczoteczka do zebów. W pokoju stala
mala choinka, na lózku byla pachnaca posciel. Pod choinka lezala paczka,
na stole przy jego miejscu stal talerz.

***

Moze tak wlasnie opowiedzialby
Jezus dzisiaj te historie. Nie jest to
jednak historia o problemach wychowawczych. 'Ib jest opowiesc o wszystkich ludziach - bez wzgledu na wiek,
plec, wyksztalcenie czy kolor skóry o nas, którzy postanawiamy zyc po
swojemu, na swój rachunek, wedlug
naszych praw i zasad. 'Ib historia o
nas, którzy powtarzamy: ja, moje, dla
mnie, o mnie, ze mna. I choc moze
czujemy sie szczesliwi, zadowoleni,
dowartosciowani, samowystarczalni,
to jednak Bóg patrzy na nas jak na
zebraków, którzy szukaja zaspokojenia swoich potrzeb i pragnien na wysypisku tego swiata. 'futaj bowiem
mozna znalezc tylko namiastke milosci, przyjazni, szczerosci, spokoju,
przebaczenia. Wielki Bóg, który stworzyl niebo i ziemie, który w swojej
milosci poslal Jezusa Chrystusa, aby
zmarl za kazdego czlowieka; który
swa moca wzbudzil Go z martwych;
ten sam Bóg czeka na kazdego z nas,
jak dobry Ojciec, aby opatrzyc nasze
rany, ogrzac nasze serca, otrzec lzy,
dac prawdziwy pokój, który jest tylko w Nim. Czeka caly czas, abysmy
znalezli ukojenie w Jego przebaczeniu. Wypatruje, ze moze dzisiaj zawrócisz ze swojej drogi i zaczniesz
powracac do domu Ojca. Dlaczego
zwlekac?
MIRKA WÓJCIK

