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Na początek 
 
Idę przez świat i patrzę. Widzę wschód słoń-

ca i piękno tęczy na oddalającej się chmurze. 
Widzę skowronka dzwoniącego w błękicie 

nieba i matkę przytulającą swe dziecię. 
Widzę klucz lecących żurawi i radosną gro-

madę dzieci, wybierających się na wycieczkę. 
Widzę falujące łany zboża i pachnące kromki 

domowego chleba. 
Widzę piękno gór, kwiecistych łąk, pachną-

cych lasów i roziskrzone gwiazdami niebo. 
Widzę ludzi modlących się u stóp przydroż-

nego krzyża. 
Widzę dziewczynkę pomagającą przejść przez 

ulicę niewidomemu.  
Widzę staruszkę pochylającą się i wkładającą 

grosz do wyciągniętej dłoni żebrzącego dziec-
ka. 
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WIOSNA 
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Słonko odważyło się wejść wyżej na niebo. Wróble usadowiły 
się na brzegu dachu, by chłonąć słoneczne ciepło. Jest im miło, 
dobrze i ćwierkają – WIOSNA. 

Słońce zbudziło drzemiący gdzieś zimą ciepły powiew wiosen-
nego wiatru. Ruszył przed siebie, roztrącając wszystko po dro-
dze i szepcząc radośnie – WIOSNA. 

Płatki śniegu zmieniły się w strużki wody i powolutku spływają 
z dachów, gałęzi, stosów kamieni, szemrząc – WIOSNA. 

Usłyszały to ukryte pod cienką warstwą śniegu i ziemi śnie-
życzki, przebiśniegi, krokusy, wychyliły główki kwiatów i wes-
tchnęły z ulgą – WIOSNA. 

Na wytopionych w śniegu łachach zieleniejącego żyta żerują 
skowronki, trznadle i dzierlatki. Od czasu do czasu słychać 
ćwierknięcie – WIOSNA. 

Powrócił do gniazda afrykański zimownik, bocian, i rozkleko-
tał się na wszystkie strony – WIOSNA. 

Zaroiło się przy dziuplach i budkach od czarnych szpaków. 
Usiadłszy każdy przy swoim wlocie, wyśpiewuje swojej rodzinie 
– WIOSNA.

Popękały lody na rzekach, stawach i jeziorach. Kry, ocierając
się o siebie, chroboczą – WIOSNA. 

Przez bory i lasy, ponad pola i łąki, z głębi ludzkich serc po-
płynęła majowa pieśń „Chwalcie, łąki umajone” – na znak, że 
majowa Maryja przyszła do nas w pełni WIOSNY. 
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Wiosenny powiew 

 
Sam nie wiedział, skąd się wziął. Zauważył tylko, że swoim poja-

wieniem się sprawiał wszystkim radość. 
–  Oj! Jaki ciepły wiosenny powiew – ktoś powiedział. 
Sarna wyciągnęła pyszczek, przymknęła oczy i wystawiła wyzię-

bione czoło na ciepły powiew wiosny, w którym motyl już rozpoczął 
swój radosny taniec.  

Lubił słuchać pochwał, ale jeszcze bardziej kochał piękno. Podle-
ciał więc do podbiału, który pod ścianą w suchym piasku zakwitł 
dwoma żółtymi główkami. 

– Coś taki samotny – zapytał i poleciał dalej. 
Na leszczynie niechcący trącił zwisający wężyk, który niespodzie-

wanie zadymił pyłkami... Przeraził się, że go skrzywdził. 
–  Daj spokój – mruknęła kilkusetletnia Jodła. – On tylko na to 

czekał. 
– Obejrzyj sąsiednią gałąź... – i kilkusetletnia Jodła zamilkła. 
Delikatnie przysunął się do gałęzi, przyjrzał się jej uważnie i za-

stygł nieruchomo. Oczom nie wierzył. W kącikach gałązek zobaczył 
kwiat leszczyny. 

– Jaki on malutki, jaki delikatny, a jaki piękny. 
Zawisł na gałązce z jednej strony, potem z drugiej, wreszcie nad 

kwiatkiem. Teraz umyślnie dotykał leszczynowych wężyków, żeby 
pyliły. Jakież to było piękne. Ale niespokojny duch gonił go dalej. 
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Ruszył w las. Omijając mrukliwą kilkusetletnią Jodłę, aż jęknął z za-
chwytu i wbił się między suche, nie opadłe jeszcze liście Dębczaka. 

– Czego hałasujesz – mruknęła kilkusetletnia Jodła.  
– Co to ? 
– Przez setki lat każdą wiosną przychodzą do mnie, moje kochane 

przylaszczki. 
– Czy mogę im się przyjrzeć z bliska? 
– Oczywiście. Ty jeszcze teraz nikomu krzywdy nie zrobisz. Ale... 
Nie słuchał pomrukiwań kilkusetletniej Jodły. Szelest uschniętych 

liści na Dębczaku świadczył, że już zsunął się z drzewa. Delikatne 
drgnięcia suchych kłosów drobnej trawy wyrastającej z mchu zdra-
dzały, że zszedł między przylaszczki. Rozłożył się na mchu i patrzył, 
patrzył, patrzył. 

– Jakie one piękne, niebieskie, ciche, łagodne, delikatne, niewinne! 
– Teraz szepczesz same miłe słówka. Ale...  –  mruczała coś kilku-

setletnia Jodła. 
Trudno mu było opuścić przylaszczki, ale w końcu poleciał dalej. 

Widział bazie nad wodą i wspaniałe łabędzie na stawie, lecące żura-
wie i baranki na błękitnym niebie, dziewiczą, cudowną zieleń brzóz 
i sikorkę budującą gniazdo. 

Wędrował, oglądał, podziwiał i cieszył się.  
Po pewnym czasie wrócił pod kilkusetletnią Jodłę. Spojrzał i przera-

żony wpadł między liście Dębczaka, aż wiele z nich spadło na ziemię. 
–  Przylaszczki umierają! – jęknął przerażony. 
– Nie umierają – mruknęła kilkusetletnia Jodła. – Tylko dorastają. 

Płatki się osypią, zostaną zawiązki nasion i rozrosną się liście. 
Nie zważając na nic, zaszumiał delikatnie, ale i tak postrącał pra-

wie wszystkie płatki i... pognał w świat. 
– Jak zawsze... – mruknęła kilkusetletnia Jodła. 
On też dorastał i przestał być delikatnym wiosennym powiewem. 

Potrząsał leszczyną, która miała już zielone koszyczki orzechów.  
 Podchodził od tyłu łabędzie i dmuchał im w skrzydła jak w żagle. 

Kołysał łanami zbóż i wzniecał chmury pyłków, nie wiedząc, że 
dzięki temu będzie chleb. Okrążał sarnę z maleństwem u boku. Strą- 
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cał z gałązek młode sikorki. Dmuchał w plecy dzieciom jadącym 
rowerami. Godzinami kręcił prądotwórczy wiatrak na leśniczówce. 
Trzaskał otwartymi oknami. Powodował przeciągi w kuchni.  

I stawał się coraz silniejszy, potężniejszy, poważny, i nader często 
wpadał w gniew. Jego drogi mierzone już były setkami kilometrów. 
Na Podkarpaciu powyrywał smreki. Na Zalewie Wiślanym połamał 
maszty żaglówek. W Kieleckiem powywracał snopy. 

W rodzinne strony powrócił wielkimi krokami, goniąc przed sobą 
czarne, ciężkie chmury. Robił z nimi, co chciał. Uderzał z jednej 
strony, poprawiał z drugiej. Przerażone chmury z łoskotem wpadały 
na siebie, aż iskry leciały i woda się lała. A on tratował, deptał, łamał 
opornych. 

– Ale... – mruknęła kilkusetletnia Jodła – nie różni się od innych, 
które tu się urodziły.  

Wpadł do rodzinnego boru, chcąc go urządzić po swojemu. Ale 
nikt go nie chciał słuchać. I wtedy się zaczęło! Nie było już sły-
chać wołania ptaków, beczenia owiec, krzyku pastuszków. On tu 
rządził! 

Ale z tego rządzenia nic nie wychodziło. Chmury wylewały stru-
mienie łez. Topiło się w nich wszystko, co słabe i co się zagapiło. 
A on szalał. Kręcił drzewami na wszystkie strony. Dla wielu z nich 
był to ostatni dzień. Wiele brzóz runęło ze zboczy. Wiele olch pole-
gło w bagnach. Kilkusetletnia Jodła groziła mu potężnymi gałęziami, 
upominała go, sypała szyszkami. Skulone przylaszczki głęboko ukry-
ły się w mchu. 

– Już nie mogę – jęknął rówieśnik kilkusetletniej Jodły, stary Dąb 
oddalony o rzut kamieniem. – Nie dam rady. 

I w tej chwili rozległ się potężny huk. Złamał się stary konar Dębu. 
Spadł z wysokości, gniotąc i łamiąc wszystko po drodze. 

Chmurom w końcu zabrakło łez. On zaś poleciał sobie w świat. 
W nagłej ciszy, w promieniach nieco zatroskanego słońca zaczęło 

powolutku odradzać się życie, przed chwilą śmiertelnie zagrożo-
ne, i z nową energią goić rany starego boru. 
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Jesienią powrócił odmieniony. Bardziej ustatkowany. Dmuchał moc-
no, ale równo. Wydmuchiwał opadłe liście, zaganiając je w miejsca 
ciche i oddalone, aby nie przeszkadzały nikomu. Poprzykrywał nimi 
nawet przylaszczki u stóp kilkusetletniej Jodły. 

Aż przyszła zima. I coś się w nim zmieniło. Obudziła się jego du-
sza artysty. Ze śniegu zaczął tworzyć cuda, że aż dech zapierało z wra-
żenia. Śnieg stawał się coraz lepszym materiałem, a on coraz więk-
szym mistrzem. Zaspy i nawisy, czapy na kominach i kopczyki, pod 
którymi schował pszczele ule, to wszystko jego dzieło. Nawet zielo-
ną kilkusetletnią Jodłę udekorował na biało. 

Zima stawała się coraz spokojniejsza, apatyczna. Aż zdecydowała 
się wrócić na daleką północ. Dopiero teraz zauważył problem. Pałę-
tał się po polach i starym borze. W końcu zdecydował się i pogonił 
jak szalony za odchodzącą zimą.  

 
Tam, na północy, znalazł się w swoim żywiole. Ileż miał możliwo-

ści, by tworzyć artystyczne cuda! Jak nie ze śniegu, to z brył lodu 
pływających w arktycznych wodach. A gdy z byle powodu wpadał 
w furię, rzucał się na lodowe góry i się z nimi mocował. Wtenczas 
albo on opadał z sił i omdlały kładł się u ich podnóży, albo one roz-
padały się na setki mniejszych brył lodowych. 
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Brzózki 
 

Przyleciały z wiatrem. Wpadły w trawę. 
Osunęły się aż do chłodnej ziemi. Odpoczęły i za-
częły nawoływać się melodią, którą wyssały z ro-
dzimego pnia. Mówiły o sobie wszystko tym 
śpiewem, tą rodzimą nutą, że jest im dobrze... 
i że tęsknią za sobą... że czują zmiany w so-
bie. 

Zima troskliwie okryła je bielą. A one nadal 
śpiewały. 

Wiosna tchnęła ciepłem i życiodajną wilgocią. 
Znów zaczęły słyszeć siebie, a radość swą potę-
gowały muzyką zaczerpniętą z rodzimego pnia. 
„Rosnę!” – zaśpiewała jedna, potem druga, na-
stępna i dziesięć innych. 

Mało kto tu przychodził. Ktoś jednak zawołał: 
„Patrzcie, ile brzózek wzeszło na tych nieużyt-
kach!” A one grały swą melodię i rosły. Pięły się 
ku słońcu, poddając się radosnemu kołysaniu 
wiatru i nadstawiając listki na życiodajne krople 
rosy. Rosły i patrzyły w niebo, i już widziały 
siebie wzajemnie. 

Dobrze im było i swojsko. Dobrze im było i spo-
kojnie. 

Z roku na rok stawały się wyższe, mocniejsze, 
grubsze. Rosły równo. Im były bliżej siebie, tym 
mniej rosły w bok, a strzelały w górę. Jedna wze-
szła osobno, na samym skraju nieużytków. Nie 
musiała na nikogo uważać. Nikomu nie zasłania-
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ła nieba i nikomu nie wypijała soków z ziemi. Ro-
sła bez pośpiechu. Była niższa, grubsza, miała 
gęściej gałęzie, które swobodnie rosły wszerz. Ma-
chała nimi życzliwie do rodzeństwa, wprawdzie wyż-
szego, ale trochę anemicznie wyglądającego, i śpie-
wała melodię zabraną z rodzimego pnia. A one jej 
odpowiadały, także życzliwie, i grały tę samą mu-
zykę. 

Po kilku latach bielą okryły swe pnie i śpiewając 
chwaliły się tym jedna drugiej. Jesienią zrzucały 
liście, aby wiosną przybrać jedną z najpiękniej-
szych zieleni wiosennych. 

I grały. Grały symfonię życia, symfonię radości, 
symfonię szczęścia, a zarazem tęsknoty. Nie wie-
działy na co, ale na coś czekały.  

Po latach już nie były brzózkami. Stały się brzo-
zowym lasem! Ileż radości miał wiatr, gdy wpadał 
między ich gałęzie. Śpiewał im arie, wybijał rytmy, 
a one chwiały się do taktu i z radości machały gałę-
ziami. 

I grały. Cały pień, każda gałązka, a nawet opada-
jące liście nuciły własną, swojską symfonię. Ileż 
liści spadło z tych drzew, ileż gałązek opadło z nich 
przez te lata, a one nadal rozpoznawały się po swo-
jej muzyce.  

Rosły. Chłonęły słońce i piły soki. I czekały, gra-
jąc pieśń tęsknoty. Aż pewnego dnia usłyszały: 
„Zostawimy tę niską i szeroką, niech rozsiewa na-
siona, a te zabierzemy do papierni”. „Nareszcie!” – 
zaśpiewały potężnym chórem. „Nareszcie!” – za-
grały symfonię radości i szczęścia, jak wielka or-
kiestra i wspaniałe organy. 

Przeżyły wiele przygód, zanim dotarły do fabryki 
celulozy. 
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Nikt by już w nich nie rozpoznał znajomych 
brzóz z jałowego ugoru. Nie miały już ani korze-
ni, ani kory. Nie przypominały już drzew. Raczej 
metrowej długości zapałki bez główki. Ale nadal 
żyły. Bo jak na ugorze, tak i tu każda najmniej-
sza ich cząstka grała, śpiewała, cieszyła się. To 
było ich nowym życiem, ich siłą, ich nieśmier-
telnością. 

Tyle lat trwały w jednym miejscu, a teraz nie 
ma chwili, by się coś w nich samych i wokół 
nich nie zmieniało. 

Nagle zrobiło się cicho. Złożono je w chłod-
nych magazynach, ryza na ryzie. Ileż tam było 
muzyki, śpiewania, grania... Nadal rozpoznawały 
się po swej muzyce. 

Zaczęły wędrować w ryzach papieru w różne 
strony świata. Żegnały się radośnie, wzajemnie 
sobie życząc świetlanej przyszłości. 

Jedne z nich znalazły się w elementarzach 
pierwszoklasistów, na innych pisano radosne 
listy. Jedne wypełniały segregatory, na innych 
drukowano młodzieżowe powieści i wiersze, a na 
jeszcze innych znalazły się czarne nuty, tak bli-
skie ich melodii. 

Były wszędzie. W kartkach pociętych na notat-
ki. W modlitewniku i w lotniczej papeterii. W en-
cyklopedii, w podręcznikach i w Biblii. 

Nadal spotykały się, rozpoznawały się i cieszy-
ły melodią wyniesioną z rodzimego pnia. Ciągle 
grały pieśń radości, pieśń szczęścia. 
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Krople rosy 
 

W rześką, majową noc gwiazdy na szafirowym niebie drgały ze 
szczęścia i radości. Ni stąd ni zowąd pojawił się księżyc, witany 
przez mrugające gwiazdy jak dobry znajomy. 

Księżyc rozglądał się na wszystkie strony. Patrzył, słuchał, zasta-
nawiał się. Nagle usłyszał szepty, chichotania, ciche trzaski. Chciał 
zobaczyć, co się dzieje. Słuch miał dobry. Gorzej ze wzrokiem. Zsu-
nął się więc z jasnozielonych modrzewi i przylgnął do róży, pnącej 
się u stóp krzyża. Zajrzał tu i tam, ale w bladym świetle swej latarki 
niewiele mógł zobaczyć. Zrozumiał tylko, że u stóp krzyża dzieje się 
coś radosnego. 

Róża miała już swoje lata i jak co roku, tak i tego maja, chciała jak 
najszybciej swoimi kwiatami otulić Pana wiszącego na krzyżu. Obsy-
pała się dorodnymi pąkami. Niektóre już zaczęły pękać i przez wą-
ziutkie szparki spoglądały na świat, chwaląc się kolorowymi pasem-
kami. 

Nad ranem poczuła wspaniały zapach. To najwyżej położony jej 
pąk otworzył się i rozwinął swe ciemnoczerwone płatki. Róża była 
szczęśliwa. Pod troskliwą opieką ogrodnika wypiękniała i odpłacała 
się dorodnymi kwiatami. Teraz, ukołysana upojnym zapachem, czuła 
miłe, chłodne dotyki. To po całonocnym wędrowaniu zmęczona rosa 
szukała odpoczynku. Mikroskopijne jej łezki opadały na trawę, liście 
i kwiaty, przytulały się do siebie, tworząc krople. 

Na wschodzie nieba ukazał się herold radosnego słońca – zorza po-
ranna. Gwiazdy stawały się coraz bardziej leniwe i śpiące, jedna po 
drugiej zasypiały. Księżyc zaś grzecznie, choć powoli, zaczął ustę-
pować miejsca bliskiemu krewniakowi. 

Na horyzoncie ukazała się wielka, czerwona kula – słońce, które 
rozsyłało na wszystkie strony promienie, badając czemu później war-
to dokładnie się przyjrzeć. Jeden błysk spod krzyża zastanowił je.  
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Zapamiętało go i gdy uniosło się ponad dachy i drzewa, powoli 
zbliżyło się do krzyża. Z samego szczytu róży odpowiedział mu snop 
migocących promieni. To krople drżały z radości i zdradzały wielką 
chęć do wędrówki. „Chodźcie ze mną!” – powiedziało słońce. Kro-
pelki zaczęły się szybko zamieniać w parę i uleciały w górę. Unosząc 
się, spotykały swoje siostrzyczki – i te z dachów, i te z liści, i te z ka-
mieni, i te z zielonej trawy. Wszędzie, gdzie tylko zajrzało słońce, 
spotykało się z radosną gotowością do wspólnego wędrowania. Na-
wet kropelki na północnych stronach dołączały w końcu do radosne-
go orszaku. 

Słońce unosiło się coraz wyżej, a para, łącząc się w lekkie obłoki, 
wędrowała za nim. Obłoczków było coraz więcej. I tych z ogrodu, 
i tych z nad łąki, i tych z nad lasu, i tych z nad wysokiej wieży ko-
ścielnej. Wreszcie było ich tak dużo, że gdy się połączyły, utworzyły 
wielką, ciężką chmurę. 

Chmura od strony słońca wyglądała jak potężne pasmo iskrzących 
się gór. Od strony zaś ziemi wydawała się gładką, szarą taflą wody. 

Teraz mgiełki rosy powoli łączyły się w coraz większe krople, aż 
jedna po drugiej zaczęły wracać na ziemię. Słońce na pożegnanie 
w ostatnich kroplach zalśniło kolorową tęczą i obiecywało, że jutro 
znów je odwiedzi. 

Różane krople trzymały się za ręce, chwytały inne krople i, tworząc 
strugi, radośnie wracały na ziemię. Ziemia przyjmowała je chętnie 
i po królewsku. Najszybciej dotknęły drzew i dachów, płatków kwia-
tów i zielonych liści, potem ześlizgnęły na resztki tulipanów i na 
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gęstą trawę. Zeszły jeszcze niżej, tworząc podziemne strumienie. 
Przeniknęły oczyszczające piaski i spłynęły pod ziemią po skałach. 
W końcu zebrały się w podziemnym jeziorze, do którego dochodziły 
w różnych miejscach głębokie studnie. 

Był tam ciągły ruch, mimo spokoju i szczęścia. Różane krople, 
trzymając się razem, wędrowały w krystalicznym jeziorze. Trochę 
tęskniły za słońcem, ale czuły w sobie jakąś potężną moc. 

Nagle zostały porwane z milionami innych kropli i ku swemu za-
skoczeniu znalazły się na powierzchni ziemi.  

W cichnącym szumie wylądowały w cynowym dzbanie, a za chwi-
lę wlano je do kryształowego dzbanuszka. Przez kryształowe ścianki 
widziały czerwony płomień wiecznej lampki przy tabernakulum. 
Trwały w ciszy lekko poruszających się płomieni świec. Z ogromną 
radością rozpoznały swoją różę w bukiecie na ołtarzu. Przeniknął je 
dreszcz, gdy zagrały organy i o sklepienie uderzył gromki śpiew: 
„Na stopniach Twego upadamy tronu, potężny Sabaoth, wiekuisty 
Boże...”. 

A gdy ucichł śpiew wspaniałego „Święty...”, rozległy się srebrne 
głosy dzwonków. A wtedy zobaczyły obłoki kadzideł i nisko pochy-
lone głowy. I usłyszały dziwne słowa: 

„Pan zstąpił z nieba...”.  
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W barwach kwitnących łąk 
 

W barwach kwitnących łąk, w przejrzystości rzek, w śpie-
wie słowika i w majestacie królewskiego orła 

„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W falujących łanach złotej pszenicy, wąsatego jęcz-

mienia i życiodajnego żyta 
„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W szumie borów polskich, w dostojnie kroczących 

żubrach, w skowronku zawieszonym pod naszym nie-
bem 

„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W błękicie nieba, bieli brzóz ojczystych, w bocianich 

gniazdach na polskich dachach 
„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W majestacie gór, w sztormowych falach Bałtyku, w ty-

siącu jezior 
„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W wydeptanych szlakach pielgrzymkowych, w od-

mawianiu matczynego pacierza i w ciągłych powrotach 
do Ewangelii 

„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
W przepełnionych świątyniach, w kapliczkach przy-

drożnych, w pamięci cmentarnej 
„...my ciebie kochamy, 
Ojczyzno moja...” 
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Sercem gram radość 
 

Umiem klaskać i głośno wyrażać swój zachwyt 
i wdzięczność. Umiem szeroko otwierać ramiona, 
witając radośnie. Umiem słuchać w zachwycie skow-
ronkowego „Anioł Pański”, wiejskiego klekotu bo-
ciana, tęsknego kwilenia myszołowa, rozkołysanego 
szumu sosen, cichego grania świerszcza. 

Sercem gram radość na widok wschodzącego słoń-
ca, dorastającego księżyca, mrugających gwiazd. 

Sercem gram radość, patrząc na obłoki przesuwają-
ce się po błękicie nieba, szybujące pod nimi gołębie, 
klucze żurawi, śmigające jaskółki. 

Sercem gram radość, siedząc na miedzy, idąc wśród 
żytnich fal, wąchając niepachnące chabry i polne 
maki. 

Sercem gram radość nad otrzymanym listem, mó-
wiącym telefonem, niespodziewanym ukłonem, gór-
skim pozdrowieniem.  

W sercu mym muzyka, w sercu mym symfonia, 
w sercu mym harmonia głosów, w sercu mym jeden 
wielki śpiew – gdy widzę radość w oczach, uśmiech 
przyjaźni, wyciągniętą dłoń dobroci.  

Rozśpiewana dusza ma, gdy ludzie sobie przeba-
czają, pomagają, pochylają się nad cudzą biedą, ronią 
łzy z płaczącymi i śmieją się z radosnymi. Nie znam 
nut i trudno mi moją muzykę przekazać innym. A jed-
nak głęboko wierzę, że inni ją czują i że wraz z nimi 
serce me gra symfonię radości.  
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Piękne są dni 
 

Wstałem raniutko, tak jak zawsze. Wszędzie jeszcze ciemno, a na 
moim balkonie przy porannej poświacie, wpadającej przez okno, już 
rozpoczęły koncert kanarki. 

Czyż nie piękne bywają dni... 
Piękne są dni! 
Idąc raniutko polną drogą, zobaczyłem na niebie potrójny klucz 

gęsi... Stęsknione wracały z zimowisk do rodzinnej krainy, aby w niej 
przeżyć cud wiosny, czar zalotów i miłości, szczęście wysiadywa-
nia jaj i radość opieki nad nowym potomstwem. 

Czyż nie piękne bywają dni... 
Piękne są dni! 
Szarym, ale wiosennie pachnącym przedpołudniem, z sekatorem 

w ręku obchodziłem klomby i skalniaki, aby pousuwać niepotrzebne 
badyle i... O rety! Przylaszczki! Przylaszczki! Przylaszczki!!! – na 
moim skalniaku. Jedne z najbliższych memu sercu! Jedne z najuko-
chańszych moich kwiatów, wzruszających do łez, które zawsze prze-
noszą mnie w dalekie dzieciństwo, gdy rodzinne lasy były całe nie-
bieskoniebieskie... 

Czyż nie piękne bywają dni... 
Piękne są dni! 
I znów na niebie chmura ptaków. Czajki! – towarzyszki mego 

dzieciństwa przy pasieniu krów. Rzadko widziałem je biegające po 
ziemi. Nigdy nie znalazłem ich gniazda. Ale ciągle mam je w pamię-
ci i słyszę nad naszą łączką. Esy-floresy w powietrzu i charaktery-
styczne nawoływanie. Może chwaliły się, że są, może przestrzegały 
się wzajemnie, może mnie ostrzegały, abym nie wszedł na ukryte 
gniazdo, ale na pewno zapisały się w mojej pamięci i w moim sercu. 
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Raduj się, nieba Królowo 
 

Odeszła od grobu, czując w sercu zimno paraliżującego bólu. Ob-
razy zaczęły się boleśnie przesuwać w pamięci. 

Oto Syn pojmany! 
Straszny, niesprawiedliwy publiczny sąd... Synu!... 
A potem... potem droga na śmierć. 
Nie! To są zbyt bolesne wspomnienia! 
Ale On powiedział, że zmartwychwstanie... 
Ale to jeszcze trzy dni! 
Nad ziemią wzeszło radosne słonce, promieniami szukając już pu-

stego grobu. A potem szybko udało się tam, gdzie Źródło Słońc osu-
szało łzy Matki Boleściwej. 

W powietrzu unosi się wielogłosowa pieśń: „Wesel się, Królowo 
miła!” 

Ziemia w uniesieniu radości zakwita śnieżyczkami, fiołkami i wierz-
bowymi kotkami, ścieląc je do stóp Zwycięzcy i Niebios Królowej. 

Patrzyli na siebie w milczeniu... 
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Otworzyły się na oścież wszystkie drzwi szkół i przedszkoli. 
Radosny hałas wydostał się na ulice, drogi i ścieżki. Machanie 
świadectwami i gromkie śpiewy: „Lato, lato, lato czeka...” 

Czarny szpak uwija się pośród traw w poszukiwaniu po-
karmu, a za nim brązowe jego dzieci. Wtem cała rodzina zry-
wa się i dołącza do innego stada, takiego jak oni. Gwar i na-
woływania, dominuje refren: „Lato, lato, lato czeka...” 

Sierpy i kosy, i żniwiarki, i kombajny ruszyły na spotkanie 
ze srebrnym żytem, złotą pszenicą i miodowym jęczmieniem. 
Dźwięczą, brzęczą i szumią, niosąc wieść: „Lato, lato, lato 
czeka...”  

Ze wszystkich stron kraju wyruszyły rozśpiewane piel-
grzymki. Idą na Jasną Górę, na 15 sierpnia, do Królowej La-
ta, która wszystkim szepcze: „Lato, lato, lato czeka...” 

A lato strojne w polne maki i chabry, z kłosami zbóż we 
włosach, z radością sianokosów i żniw idzie przez pola, drogi, 
place, ulice i serca nasze, przypominając nam, że w niebie: 
„Lato, lato, lato czeka...” 
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Pszczeli wysiłek 
 

Któż nie podziwia pracowitej pszczoły. Ileż kilometrów codziennie 
robi, zbierając nektar, który z takim zapałem przynosi do ula. Ile ty-
sięcy razy dzień w dzień pochyla się nad kielichem kwiatów, aby 
sięgnąć do samego dna. Ile pracy i sił wkłada, aby ul był pełen mio-
du. 

Owoc radosnej pracy i trudu pszczoły wykorzystywany jest na róż-
ne sposoby: i miód życiodajny, i leczniczy pyłek, i zdrowe mleczko 
pszczele, i pomocny w leczeniu propolis, wytwarzany z kitu pszcze-
lego, i wielofunkcyjny wosk. 

Kościół wychwala tę pszczołę w pięknej liturgii Wielkiej Soboty, 
śpiewając hymn ku czci Chrystusa, którego symbolem jest świeca, 
zwana paschałem, zrobiona z pszczelego wosku. 

Wielkie dzieło pszczoły zależy od ilości kwiatów i ziół, odpowied-
niej pogody i czystości naszych pól i łąk. 

Od nas zaś zależy, ile z daru łaski przerobimy na własny użytek. 
Od nas zależy, ile światła Bożego wpuścimy do naszej duszy. Od nas 
zależy, czy współpracujemy z łaską tak gorliwie i z takim zapałem 
jak pszczoła. Więc od nas zależy, z jakimi owocami staniemy przed 
tronem Bożym. 
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Mioduszka 
 

Pierwsze, co poczuła, to smak i zapach. Była malusieńkim, białym 
robaczkiem, jednym z setek, które, jak ona, miały swój pokoik w wo-
skowym plastrze. Pierwszą czynnością małej Mioduszki było odru-
chowe spożywanie tego, co smakowało i pachniało. 

Rosła, a przez to pokoik wydawał się jej coraz mniejszy. Rosła i czu-
ła, jak się zmienia zewnętrznie i wewnętrznie. 

Nie wiedziała, jak długo była zamknięta, ale gdy tylko się obudziła, 
zaraz poczuła w sobie wspaniałą, radosną energię. Zaczęła nasłuchi-
wać i sama próbowała się odezwać. Wierciła się i wyczuwała, że jej 
pilnym zadaniem jest wydostanie się ze swego pokoiku. Przez cie-
niusieńką zasłonę woskową rozpoznawała swoje piastunki i opie-
kunki. 

One ją wabiły. I wreszcie wyszła. Drepcząc, kręcąc się w kółko, 
dotykała innych pszczół. I znów poczuła, że urodziła się, aby swoim 
istnieniem tworzyć z innymi wielki rój wspaniałą pszczelą rodzinę. 
I od razu wiedziała, że ma pracować z radością. 

Od wyjścia z czerwiej ramki do dziesiątego dnia życia była pia-
stunką, mamką, niańką, pielęgniarką. 

Z jakąż skrupulatnością brała pyłek zmieszany z miodem i z miło-
ścią podawała go larwom takim, jaką niedawno sama była. Zaafero-
wana, ale bez pośpiechu, dokładnie i systematycznie, sumiennie i fa-
chowo wykonywała swoją pracę. 

Po dziesięciu dniach zajęć pielęgnacyjnych rozpoczęła pracę w ma-
gazynach. Robotnice, wracające ze świata obładowane pyłkiem i nek-
tarem, nie zajmowały się ich magazynowaniem. Mioduszka i setki jej 
podobnych pszczółek odbierały od nich owe skarby i pieczołowicie 
umieszczały je w komórkach plastrów. Ileż radości przeżyła przez te 
osiem dni, gdy odbierała słodki ciężar utrudzonym robotnicom i skła-
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dowała go w pokoikach plastrów, w jakich sama niedawno żyła. Poza 
tym musiała czyścić owe magazyny i budować nowe, pomagając przy 
powstawaniu woskowych plastrów.  

Potem przez dwa dni była wartownikiem przy wlocie do ula. Każdą 
przybywającą pszczołę witała radośnie, a jednocześnie po zapachu 
rozpoznawała, czy należy do jej rodziny. Dzięki temu żaden intruz 
nie mógł przemknąć się do ula! 

W dwudziestym dniu życia ruszyła z ula w świat. Nie zwiedzała. 

Nie rozglądała się. Nie znaczyła drogi powrotnej. Ruszyła z innymi, 
bzykając radośnie, witając kwiaty i zioła. Pozdrawiała je serdecznie, 
a one odpłacały się nektarem, pyłkiem, zapachem, kolorem. Obcią-
żona słodkim darem wracała do ula. Z daleka słyszała symfonię 
pszczelich dźwięków, unoszących się nad ogrodem. Nie musiała py-
tać o swój dom. Znała jego położenie i zapach. 

W rodzinnym ulu wszystko pachniało jak wspaniały bukiet; cu-
downy zapach rodzinnego domu i matki królowej, i innych pszczół, 
i miodu, i wosku, i ramek, i ścian ula. 

Pewnego razu zimny wiatr odebrał siły powracającej Mioduszce. 
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Ledwie zdołała dolecieć do jakiegoś dużego okna i pół żywa przytu-
liła się do szyby. Przez szparkę poczuła ożywczy powiew ciepłego 
powietrza. Podpełzła do szparki i weszła do środka. Cisza, spokój 
i przeróżne zapachy. Wiatr nie miał tutaj wstępu, ale czuła ziąb od 
szpary, którą weszła. 

Zobaczyła w pobliżu radośnie mrugające czerwone światełko, które 
zachęcało ją do siebie jakimś dziwnym ciepłem. Oczyściła z kurzu 
nóżki i skrzydełka i poderwała się z okiennego parapetu. Z trudem 
leciała do światła, gdy nagle poczuła wspaniały znajomy zapach. Bez 
namysłu usiadła na ołtarzowej świecy. Poznała wosk z rodzimego 
plastra, wosk wypracowany przez jej rodzinę, wosk, do którego przy-
tuliła się z tęsknotą. 

Nagle usłyszała szept: 
– Dzięki tobie, Mioduszko, istnieję. Dzięki tobie i twoim siostrom. 

Dobry pszczelarz zrobił ze mnie świecę i postawił przed Panem. Jaki 
ja jestem szczęśliwy, Mioduszko, że mogę spalać się ku czci Pana. 

Mioduszka upajała się zapachem rodzimego ula i słuchała tego, co 
mówi wosk, mający teraz postać świecy. Przytuliła się do knota 
świecy i zastygła w bezruchu. 

Rano kościelny, przygotowując ołtarz do Mszy świętej, zobaczył 
martwą pszczołę przytuloną do knota woskowej świecy. 

–  Mojeż ty maleństwo – szepnął. – Przyleciałaś osobiście ofiaro-
wać Bogu wosk z rodzimego ula.  
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Skowronek 

 
Nad zielonym łanem żyta kołysze się skowronek. Przepiękna jest 

prostota jego śpiewu. Prawie prostopadle unosi się w górę i ani na 
sekundę nie przerywa swego koncertu. Śpiewając wysoko w górze, 
zatacza małe półkola, a potem powoli składa skrzydła i jak brązowy 
kamyk spada na ziemię, i niknie wśród traw i zbóż. 

Spełnił wolę Bożą: dał znać, że teren jest zajęty, że czuwa i opieku-
je się, że wychowa następne pokolenie. 
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Samotny kłos 
 

Jakimś trafem padło na pobocze, na wąski pas 
nieużytku między starannie przygotowaną zie-
mię do siewu a polną drogę. Zagubiło się. Znikło 
w rzadkiej plątaninie traw, ziół i chwastów. 

Zagubionego ziarenka nikt nie szukał, bo i po 
co; było ich tak wiele, tysiące. Nie było go też 
widać. Tylko świerszcz, który umilał wszystkim 
życie wspaniałą symfonią dźwięków, był jego 
towarzyszem. 

Po pewnym czasie ziarenko poczuło w sobie 
wielkie moce. Coś w nim zaczęło wzbierać, 
pęcznieć, rozsadzać go. 

Były to zmiany bardzo przyjemne. Ku dołowi 
wyrastał biały maleńki korzeń, a ku górze kie-
łek, białawofioletowy, potem fioletowozielo-
ny, a w końcu zielony. 

Już nie było zagubionego ziarenka. To już był 
zaczątek pnącego się ku górze źdźbła zboża. 
Powoli, ale systematycznie rosło, pięło się ku 
górze. Nie potrzebowało dużo miejsca. Było 
smukłe. Lekko ocierając się o kocankę, ominęło 
badyl dzikiego szczawiu, weszło między gałązki 
wiesiołka i już było równe z kwitnącym tysiącz-
nikiem.  

Nocą chłonęło miły chłód opadającej rosy. Ra-
no zadziwiało rubinami jej kropel. W dzień nad-
stawiało swe zielone smukłe listki do słońca, do 
ciepła, do promieni. 
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A świerszcz grał, koncertował, radośnie wielbił 
Boga. 

Kiedyś coś zaszeleściło. Skowronek pod osłoną 
kocanki, różnych ziół i chwastów zrobił sobie 
gniazdko u stóp dorastającego źdźbła zboża. 

Świerszcz zmienił miejsce, w którym się dotąd 
ukrywał. Znalazł też nowy kamyk, na którym się 
wygrzewał i na którym najlepiej udawały mu się 
koncerty. A nowi mieszkańcy z radością i z zapa-
łem budowali swój dom. Maleńki dołek wyścielili 
kilkoma źdźbłami suchej trawy i złożyli w nim 
pierwsze rdzawe jajeczko, potem drugie i następne. 
A gdy były już wszystkie, rozpoczęło się ich wysia-
dywanie, ogrzewanie, obracanie dziobkiem. 

Wszystko zaś działo się przy akompaniamencie 
śpiewów skowronka taty, który nucąc swą prostą, 
a miłą pieśń, unosił się ku górze, lekko zataczając 
koła nad swoim terytorium, w którego centrum 
znajdowało się gniazdko ukryte u stóp źdźbła zbo-
ża. 

A źdźbło rosło. Gdy już wyrosło ponad zioła i pol-
ne chwasty, gdy już miało odpowiednią ilość 
wzmacniających je kolanek, zaczął się tworzyć 
kłos. Najpierw był mały, zielony, delikatny. Po-
tem, gdy dorastał, powoli bielał i stroił się w de-
likatne, czepliwe wąsy. W końcu stał się dorosłym, 
wąsatym kłosem, chwiejącym się w różne strony 
przy najmniejszym podmuchu wiatru. O metr od 
niego był cały łan takich samych kłosów. 

Dumny był, że należał do tak wielkiej rodziny. 
Po pewnym czasie na kłosie ukazały się małe, żół-

tawe strzępki. Kłos zakwitł. Zakwitły także wszyst-
kie kłosy na szerokim łanie. Przy słonecznej 
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pogodzie i w figlarnych podmuchach wiatru 
zboże zaczęło pylić. 

Po pewnym czasie w kłosie zawiązały się ziar-
na. 

Świerszcz znalazł towarzyszkę, ale o koncer-
tach nie zapomniał. Skowronki doczekały się 
trójki małych dzieci, które, gdy tylko obrosły 
w piórka, zaczęły pieszo wędrować po teryto-
rium swoich rodziców. 

Ale skowronek tata nie zapominał o swoim 
śpiewaniu. Unosił się w górę i wieścił światu 
radość szczęśliwej rodziny. 

A kłos stawał się coraz pełniejszy i coraz cięż-
szy. W miarę rozrastania się ziaren coraz bar-
dziej zwieszał swoją majestatyczną głowę. Po-
chylony ciężarem opowiadał wszystkim wokół, 
że jest pełny, że jest dorodny, że jest przyszło-
ścią następnych kłosów, że jest potrzebny jak 
chleb powszedni. 

W końcu cały łan zaczął szeleścić, chrzęścić 
ocierającymi się o siebie kłosami, szeptać, że nie 
zawiódł pokładanej w nim nadziei, że odpłaca 
się obfitością za troskę i starania, że jest pod-
stawą dobrobytu, sytości i szczęścia. 

Czas żniw! Żeńcy zebrali wszystkie kłosy z ła-
nu i nie przeoczyli samotnika. Poszedł do wspól-
nego snopa, wspólnego spichlerza, wspólnego 
worka. 

Jego ziarna, razem z ziarnami innych kłosów, 
zostały zmielone na mąkę, by w kromce chleba 
mogły stać się radością, zadowoleniem, echem 
koncertów świerszcza i wspaniałych śpiewów 
skowronka.  
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Kruszyna chleba 
 

Podniosłem ją z ziemi, bo mi upadła. Z głębokim szacunkiem uca-
łowałem, bo mnie tak nauczono. Podniosłem ją z ziemi i trzymam na 
dłoni. Kruszyna chleba. 

Patrzę i widzę szumiące złote łany, miliony ziaren w dorodnych 
kłosach, iskrzące się radością oczy rolnika, Bożego oracza. 

Już wiele pracy za nim. Najpierw przygotowanie do siewu zagonu 
ziemi, jak ołtarza do Ofiary. Potem siew pełen niepokoju – siew 
przepełniony szeptem: kiełkuj i rośnij, moje ziarno. 

A gdy zagon już się zabarwi zielenią zbożowych kiełków, kochają-
cy rolę oracz pochyla się i wierzchem dłoni głaszcze ziemię, dotyka 
ją, błogosławi prosi: „Daj, Panie, bezpiecznie rosnąć! Daj, Panie, 
pełne, dorodne kłosy! Daj, Panie, szczęśliwie zebrać!” 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
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Sypie się złotym strumieniem chleb, sytość, zadowolenie, uczucie 
bezpieczeństwa, radość i szczęście. 

Sypią się złotym strumieniem kromki chleba, po które wyciągają 
się pulchne rączki dzieci, stwardniałe od trudu ręce rodziców, drżące 
ręce głodujących, omdlewające ręce chorych. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
Nie każdy zna i rozumie trud rolnika, podziela jego niepokój o do-

brą pogodę, umie z miłością patrzeć na falujące łany, odróżnia żyto 
od pszenicy. 

Nie każdego serce boli, kiedy widzi kromki chleba w koszach na 
śmieci lub rozdeptane na chodniku. Ale każdy pragnie chleba, tęskni 
za nim, woła o niego, gdy jest głodny. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
Podniosłem kruszynę chleba, która mi upadła, i jestem wdzięczny 

za szacunek, jakim otaczano chleb w rodzinnym domu, za serce, ja-
kie okazuje się przy dzieleniu się chlebem, za opłatek wigilijnego 
chleba, za CHLEB na ołtarzu i w tabernakulum. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 

 
Daj rolnikom na całym świecie. 
Daj krajom dotkniętym głodem od lat. 
Daj rodzinom i sierotom. 
Daj szkołom i szpitalom. 
Daj zdrowym i chorym. 
Daj i mnie, abym mógł dzielić się nim z innymi. 
Podniosłem ją z ziemi, bo mi upadła. Ucałowałem, bo mnie tak na-

uczono. Podniosłem ją z ziemi i trzymam na dłoni. 
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Na polskiej ziemi rośnie żyto  
 

Na polskiej ziemi rośnie żyto, pszenica, jęczmień i owies. 
Na polskiej ziemi rośnie grusza, bielejąca brzoza, krzak tarniny. 
Na polskiej ziemi stoją krzyże, kapliczki, kościoły, katedry. 
Na polskiej ziemi pracuje rolnik, górnik, hutnik, lekarz, duchowny 

i naukowiec. 
Na polskiej ziemi rodzą się bohaterowie, męczennicy, wodzowie 

i święci. 
Z polskiej ziemi silę czerpali Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, 

generał Haller, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Józef Pił-
sudski, akuszerka oświęcimska – Stanisława Leszczyńska, twórczyni 
domów samotnej matki – Teresa Strzembosz, ksiądz Jerzy Popie-
łuszko, prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II, który w po-
słudze apostolskiej przemierzył wszystkie kontynenty. 

Polskiej ziemi, jej wiary, jej kościołów i jej wolności bronili kró-
lowie, wodzowie, matki, uczące pacierza w języku ojczystym, ojco-
wie, budowniczowie kościołów, Maksymilian Kolbe, oddający życie 
za innego więźnia. 

I ja mogę się włączyć w ten korowód czy łańcuch szlachetnych 
postaci przez uczciwą pracę, przez pacierz codzienny, przez życie 
sakramentalne, przez godne życie, przez czerpanie nauki z historii 
Ojczyzny mojej. 

Polska ziemio! Ojczysta ziemio!  
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Niepokalana Wspomożycielka 
 

Ogród. Zalany słońcem mieni się blaskiem kropli deszczu, jak wie-
czorne niebo gwiazdami. Na każdym listku i na wszystkich gałąz-
kach błyszczą małe słońca, jak żaróweczki na choince. Oko zachwy-
ca się pięknem zjawiska, ucho delektuje się perlistym śpiewem 
ptaków – grajków Bożych.  

Co za wymarzony raj, co za piękno, co za czystość. 
Wejdźmy do ogrodu. Całe dywany kwiatów, klomby i rabaty. Ale 

co to? Co się tutaj stało? Popatrz tylko! Tu kałuże mętnej wody. Tam 
zachlapane krzaki róż, a królewskie korony niektórych z nich unu-
rzane są w błocie. 

Przed chwilą nad ogrodem przeszła burza. Grzmiały gromy, wyły 
rozjuszone wichry, niebo rozrywały czerwone błyskawice, a chmury 
ciskały na ogród strugi deszczu. Stąd te piękne krople rosy. Stąd ten 
cudny śpiew radości i ulgi. Stąd odświeżone kwiaty. Ale stąd też 
kałuże i błoto na różach. 

W ogrodzie nagle wszystko ucichło. Gałązki znieruchomiały. Ptaki 
umilkły. Do ogrodu weszła Ogrodniczka. Szata Jej błękitna, w oczach 

miłosierdzie, uśmiech dobroci na ustach, a w ręku 
różaniec. Cały ogród zastygł w zachwycie powita-
nia. Ale w końcu zapanowała ogólna radość.  

Niezapominajki rzuciły się do stóp Ogrodniczki, 
niebieskim kobiercem upodabniając się do Jej szaty. 
Bratki zaś stanęły na baczność, zwracając swe obli-
cza w stronę Opiekunki. Róża też pragnie Ją powi-
tać, ale nie może się unieść. Tylko jej płatki bardziej 
się zaróżowiły, a krople rosy na niej upodobniły się 
do pereł różańca Ogrodniczki. 
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Przylaszczki wielbią Ją błękitem swych płatków. 
Śnieżyczki cichym ukłonem białych kwiatów. 
Strumyk srebrnym szmerem. Drzewa i trawy zło-
tym poszumem. Ptaki niewinnym śpiewem. 

A Ogrodniczka uważnym spojrzeniem powiodła 
wkoło, aby stwierdzić, jakie spustoszenia zrobi-
ła nawałnica. Zobaczyła różę pochyloną nad ka-
łużą i szybko zbliżyła się do klombu. Chwyciła 
podpórkę i przywiązała do niej omdlałą różę. 

Dlatego zwiemy Ją też Niepokalaną Wspomoży-
cielką.
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JESIEŃ 
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Pełne stodoły, spichlerze i komory, pełne kopce ziem-
niaków i buraków… lasy pełne grzybów, łąki leczniczych 
ziół. 

Stada kuropatw, kolorowych bażantów, nocne rykowi-
ska jeleni… nowe podręczniki, gwar na szkolnych kory-
tarzach, wycieczki na zbieranie żołędzi… odlatujące ja-
skółki, bociany, szpaki, na niebie klucze gęsi i żurawi, 
gałęzie oblepione jabłkami, ciężkie kiście winogron, wa-
tahy dzików, opasłe świstaki i tłuste kozice… przypomi-
nają: „To już jesień!” 

A jesień idzie jak dobra matka i rozdziela nagrody, koi 
ból, daje odpoczynek. Natrudziła się ziemia wystarczają-
co. Jesień układa ją do snu, a przede wszystkim nagra-
dza kolorami brązu, żółci i złota, bo ziemia zasłużyła na 
królewskie kolory. 
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Słonecznik 
 

Widziałem, jak mama robiła grządki, sia-
ła, sadziła, a z tego, co posadziła, wyrastały 
soczyste marchewki, wysokie słoneczniki, czer-
wone, smaczne pomidory. W swoim zacienio-
nym kąciku ogrodu, między płotem a pniem 
starej lipy, wsadziłem trzy ziarenka słonecz-
nika. Już pierwszego dnia trzy razy zagląda-
łem, czy wzeszły. Na drugi dzień jeszcze też 
nic nie było widać. Potem trzy dni deszczu 
i nie wolno mi było wychodzić. Następnych 
kilka dni – zapomniałem. Aż pewnego razu 
przy pięknej pogodzie poszedłem do swego 
kącika ogrodu i zdumienie... Coś wzeszło. 
Pobiegłem z piskiem do mamy. Mama popa-
trzyła, poznała słoneczniki i powiedziała, że 
nic z tego nie będzie. Już są blade, cienkie 
i się przewracają. Bez słońca nie urosną, nie 
zakwitną, a więc nie będzie słonecznikowych 
pestek. Nie rozumiałem i, płacząc, pytałem, 
co do tego ma słońce. 

Byłem o rok starszy. Mama pamiętała moje 
rozczarowanie i przygotowała mi skrawek 
ziemi pod nasłonecznioną ścianą domu. Będę 
miał grządkę. Muszę ją tylko razem z mamą 
skopać. Oczywiście, mama kopała, a ja raczej 
przeszkadzałem, ale chciałem jak najlepiej. 
Grządka miała pół metra długości. Mama 
patykiem zrobiła dwa małe dołki i dała mi 
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dwa pasiaste ziarenka słonecznika. Dlaczego 
tylko dwa? Dlaczego nie obok siebie, ale na 
końcach grządki? Posypały się pytania: 
„Dlaczego?”, a mama na wszystkie cierpli-
wie odpowiadała. 

Na koniec orzekła, że mam swoje pole i po-
winienem o nie dbać. Moje staranie polegało 
na siedzeniu w kucki i wpatrywaniu się w czar-
ną ziemię, która co dzień stawała się coraz 
bielsza. Na trzeci dzień mama zajrzała na 
moje „hektary” i była zaskoczona, że ich nie 
podlałem. Nie wiedziałem, ale teraz, kiedy 
się dowiedziałem, przydźwigałem pół wiadra 
wody. Jak chlusnąłem, to mama musiała po-
prawić moją grządkę, bo wyglądała jak po 
powodzi. Nauczyłem się podlewać delikatnie 
kubeczkiem te dwa miejsca, które mama 
zaznaczyła patyczkami. Wyrywałem również 
wszystko, co było zielone i rosło dalej od 
patyczków. Gdy po deszczowej, ciepłej nocy 
wybiegłem na rozsłonecznione podwórze, 
kucnąłem przy mojej mokrej grządce, od 
razu poznałem, że to, co wzeszło, to dzięki 
mnie. Po dwa małe listeczki. Potem nad nimi 
wyrastały inne ząbkowane listki, potem po-
jawiła się łodyga... Łodyga stawała się coraz 
grubsza i wyższa. Aż na samej górze zaczął 
się robić jakiś dziwny guz. Mama musiała go 
zobaczyć. „To przecież zawiązują się kwia-
ty” – powiedziała. 

Od tej pory kilka razy dziennie biegałem na 
moją plantację. Mijały tygodnie. Pilnie ob-
serwowałem wszelkie zmiany. Jeden sło-
necznik rósł prosto w górę, drugi wypuścił 
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z boku dodatkowy kwiat. Przez to jego kwia-
ty były mniejsze, a cały słonecznik o wiele 
niższy.  

Z czasem kwiaty zamieniły się w grube ta-
lerze otoczone listkami i pokryte czymś żół-
tym i gęstym.  

Znów mama musiała mi tłumaczyć, dla-
czego do moich słoneczników przylatują 
pszczoły i jak to zrozumieć, że gdzieś tam, 
ktoś do herbaty z malin będzie dodawał 
miód, i że w tym miodzie może być coś z mo-
jego słonecznika. 

Kiedyś, już późnym popołudniem, posze-
dłem pożegnać się z moimi słonecznikami. 
Były dwa razy wyższe ode mnie. Wlazłem na 
płot, oparłem się o ścianę domu i pogłaska-
łem mój słonecznik po szorstkim, żółtym 
licu. Gdy rano przybiegłem, nie mogłem go 
pogłaskać, bo słonecznik swoją twarz miał 
obróconą w przeciwną stronę. Przeraziłem 
się. Pobiegłem do mamy ze skargą, że ktoś 
w nocy przesadził moje słoneczniki. 

Znów mama, która siedziała na stołeczku 
przy kuchni, musiała mi długo wszystko tłu-
maczyć. Trudno mi było zrozumieć, a za-
razem tak bardzo się cieszyłem, że słonecz-
nik cały czas wpatruje się w słońce. Wie-
czorem kwiaty zwrócone były w stronę 
płotu, a rano w przeciwną. Chciałem zo-
baczyć, jak słoneczniki się obracają. Usia-
dłem więc w cieniu płotu i czekałem. Nie 
zauważyłem, żeby się poruszały, a jednak 
wieczorem były zwrócone w stronę płotu, 
a rano w przeciwną. 
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Z warzywnika mamy już dawno jedliśmy szczypior i sałatę, kalare-
pę i rzodkiewkę, ogórki i pomidory. Moje zaś słoneczniki były 
wciąż niedojrzałe, a więc nietykalne. Po pewnym czasie już nie 
przylatywały do nich pszczoły. Łodyga i liście zaczęły przybierać 
złoty kolor, a ja ciągle czekałem, skąd posypią się pestki słonecznika. 
Znów mama pokazała, że ukryte są pod tym szorstkim meszkiem. 
Gdy ten meszek zacznie się osypywać, wtedy zobaczysz pestki i sło-
necznik będzie można ściąć.  

Za nic na świecie nie chciałem najpierw zgodzić się na ścięcie mo-
ich słoneczników, a potem nie chciałem pozwolić wyrwać łodyg. 
Chciałem je przesadzić do doniczki i przetrzymać w moim pokoju, 
aby na wiosnę wsadzić je znów na moją grządkę. 

Po wszystkich wyjaśnieniach i tłumaczeniach mama radziła, aby 
ściąć tylko pojedynczy słonecznik, a ten podwójny zostawić potrze-
bującym. Nie rozumiałem, ale się zgodziłem. 

Mama mówiła, abym z daleka obserwował słonecznik, a z pewno-
ścią ktoś do niego przyjdzie. No i przychodziły sikorki. Siadały. 
Szybko wydziobywały ziarenko, leciały na wiśnię i tam jak młotecz-
kiem stukały, i połykały smacznie kawałeczki. 

Swój słonecznik oparłem o ścianę na szafce i nie pozwoliłem go 
nikomu dotknąć. Żółtawy meszek powoli obsypywał się i ukazywały 
się ziarenka. Sprzątałem, ale ziarenek nie dotykałem. I tak został na 
pamiątkę. 

Kiedyś od mamy dowiedziałem się, dlaczego słonecznik nazywa 
się słonecznikiem i że jest symbolem najmądrzejszej rośliny, bo cały 
czas wpatruje się w słońce, które jest światłem,  ciepłem i życiem. 

Pokazała mi też w kościele słońce i w jego środku domek, w któ-
rym mieszka Pan Jezus pod postacią białego chleba.  
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Sosenka 

 
Święta Urszula Ledóchowska powiedziała kiedyś do sióstr, że ma-

my być jak sosna nad brzegiem morza: im bardziej nóż człowieka ją 
kaleczy, tym więcej wonnej żywicy z siebie wydaje. 

Niczym się nie różniło od innych. Było jednym z wielu brązowych 
ziarenek opatrzonych przejrzystym „motylkiem” i zamkniętych w szysz-
ce. Najpierw było zielone i żywiczne, a potem przybrało kolor brązu 
– szyszka dojrzewała. 

W mgliste i mokre dni robiło się ciasno i ciemno – szyszka, się za-
mykała. W słoneczne dni, w miarę wysychania rosy, szyszka otwierała 
się i stawała się nastroszona. Wtedy docierało do jej wnętrza 
światło, a słoneczko mile przygrzewało. Ziarenko tkwiło obok in-
nych, widziało falujące morze, plażę pełną ludzi i sosny rytmicznie 
kołyszące się na rozkaz wiatru. I czekało, choć nie bardzo wiedziało 
na co. 

Nagle przyfrunął ptaszek, pochylił się i zajrzał pod łuski szyszki. 
W jego oczach pojawił się błysk radości i już jedno ziarenko znalazło 
się w dziobku. Szyszka drgnęła i wszystkie ziarenka z niej wyleciały. 
Sosna pomachała im na pożegnanie gałęziami, życząc „owocnego 
życia”. Nasionka nawet nie zauważyły tego gestu przyjaźni. Zachły-
snęły się powiewem wiatru, wsłuchiwały się w jego szepty i, leciutko 
wirując, poleciały w dal. Niektóre opadły blisko macierzystej sosny 
i zniknęły w wysuszonym igliwiu. Inne poderwały się w podmuchu 
wiatru, poleciały w górę, a potem skosem, powoli, wirując jak heli-
koptery, poszybowały nad plażą i wylądowały w morzu. Czuły, jak 
sole morskie przenikają do ich wnętrza. Wiedziały, że nie spełni się 
życzenie „owocnego życia”. 

Nasze ziarenko wyleciało z szyszki razem z najbliższym sąsiadem 
prawie ostatnie. Jej sąsiad szybko zniknął w okach stalowej siatki 
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wypełnionej kamieniami dla umocnienia wydmy. Wkrótce osunęło 
się aż do wilgotnego piasku. Bezpieczne i spokojne zakiełkowało, 
przeżyło kilka lat. Gdy jego korona ukazała się nad kamieniami, zo-
stało usunięte – nie mogło tu bowiem rosnąć żadne drzewo. 

Nasze ziarenko powędrowało z wiatrem daleko, na sam koniec pla-
ży, gdzie nie było już wydm, a zaczynał się gęsty las. Na skraju 
dróżki wśród drzew leżał piękny, gładki kamień, chroniący leśne 
runo przed rozdeptaniem. Ziarenko, wirując, zaczęło opadać. Wylą-
dowało na kamieniu. Zdziwione rozglądało się. Przyjazny wiaterek 
szeptał: „Usuń się i ukryj, bo zginiesz!” Potoczyło się po kamieniu, 
odbiło od suchej trawy i upadło na ziemię. 

Nie wiedziało dlaczego, ale poczuło się w tym miejscu jak w do-
mu. Leżało i czekało. Pewnej nocy kret zbudował czarny kopiec, 
którym przycisnął ziarenko do kamienia i przykrył je życiodajną koł-
derką. Spokój, cisza, ciepło, wilgoć, bezpieczeństwo – wszystko to 
bardzo cieszyło nasze ziarenko. 

Po pewnym czasie poczuło, że coś się z nim dzieje. Coś w nim za-
częło pulsować. Napęczniało. Cichusieńki trzask i ku dołowi wysu-
nął się malusieńki korzonek. Wkrótce korzeń zaczął się rozpychać 
w czarnej ziemi, rozgałęziać, rozchodzić coraz szerzej i coraz głębiej. 
Gdy się dobrze usadowił, gdy zaczął pobierać wodę i minerały, wy-
pchnął ziarenko ku górze, a ono wychyliło się z ziemi trzema zielo-
nymi igiełkami. Już nie było ziarenka, tylko maleńka, ukryta pod 
kamieniem Sosenka. 

Kamień był dla niej prawdziwą opoką. Chronił ją przed zdepta-
niem. 

Po roku Sosenka miała już więcej zielonych igiełek. Dotykała ka-
mienia i pięła się po jego krzywiźnie ku światłu, ku życiu. Wiedziała, 
że nigdy nie będzie prostą, smukłą sosną. 

Po kilku latach była tak wysoka jak kamień. Zerkała na pobliski 
modrzew i bielejącą brzozę, które już rozglądały się po szerokim 
świecie, a ona musiała nadal tylko mocno rozpychać się w trawach. 

Ktoś, przez nieuwagę, nadepnął ją i przycisnął do kamienia. 
Zmiażdżenie dało się jeszcze wyleczyć, tylko co pewien czas, szcze-
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gólnie w gorące dni, ze zranionego miejsca płynęły malusieńkie, 
żywiczne łzy. 

Gdyby nie kamień, to pewnej nocy kret przypadkowo wypchnąłby 
ją razem z ziemią. Ciężar kamienia ocalił ją od niechybnej zguby. 

Innym znów razem pomyślała, że to już koniec jej krótkiego życia. 
Jakieś pasożyty wysysały z niej życiodajne soki. Uratował ją mały 
ptaszek, który usiadł na kamieniu, ćwierknął z radości, że może jej 
pomóc, i obrał z niej wszystkie owady. Odetchnęła z ulgą, a mo-
drzew szumiał, brzoza szeleściła: „Pchaj się ku górze, maleństwo, bo 
inaczej pokona cię nawet trawa!” 

Pięła się więc, rosła, stroiła w nowe igiełki i boczne gałązki. Miała 
już ponad metr. Kamień przestał być jej opiekunem, a nawet się 
zdawało, że to on tuli się w jej cieniu. 

Mijały lata. Kamień pokrył się mchem. Sosna krzepła, rozrastała 
się, gęstniała. 
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Pewnej księżycowej nocy przechodziły obok jelenie. Młoda łania 
zatrzymała się przy Sosence. Skubnęła i oberwała jej czubek. Na 
szczęście coś ją spłoszyło, bo niewiele by zostało z naszej Sosenki. 

Kiedy indziej dzieci budowały w pobliżu zamki z piasku. Jeden 
z malców podbiegł do Sosenki i, zanim mama zdążyła go przywołać, 
odłamał trzy gałązki. Długo zasklepiała żywicą rany, ale na kikutach 
zniszczonych gałęzi odrósł gąszcz nowych pędów. 

Pochylona, wykrzywiona, ze złamanym czubkiem, rozrastała się 
i dojrzewała. Jak co roku, tak i w tym, wypuściła wiele młodych pę-
dów. Ktoś oberwał je na leczniczy syrop. Sosenka cieszyła się, że mo-
że pomóc choremu, chociaż cierpiała, że w ten sposób okradają ją 
z urody. 

Jedni przechodnie na jej widok krzywili się, a inni jej współczuli. Ale 
znalazło się też kilku, którzy dostrzegli w niej urzekające piękno. Pe-
wien malarz rozstawił nawet sztalugi i ją namalował. 

Ileż radości przeżyła, gdy w gąszczu jej gałązek ptaszek ukrył przed 
niebezpieczeństwem swoje gniazdo. Stała się jak gdyby drugą matką. 
Takiego szczęścia, nie doznały jeszcze ani modrzew, ani brzoza. 

Pewnego dnia przyszło dwóch młodzieńców z wiatrówką. Przybili 
gwoździem tekturową tarczę i zaczęli strzelać. Ile Sosenka otrzymała 
ran i skaleczeń, można było poznać po jej żywicznych łzach, które 
zastygły w złote „bursztyny”. Innym razem wóz zbierający śmietniki 
zahaczył o nią i przygiął ją do ziemi. Mocno ją okaleczył i obdarł 
z niej korę. Długo bielały rany, zanim się zasklepiły. 

Aż pewnego dnia przyszedł chłopiec z naczyńkiem i zaczął właśnie 
z niej zbierać grudki żywicy. Sosenka mu ich nie żałowała. 

Z okazji Dni Morza wybudowano na plaży ołtarz. Ustawiono go na 
tle biednej, wykrzywionej i pokaleczonej Sosenki. W czasie Mszy 
świętej okadzano ołtarz. Sosenka nagle zaszumiała i zastygła w bez-
ruchu. W dymie kadzideł rozpoznała siebie, rozpoznała zapach swo-
jej żywicy. 

Zapomniała o bólach, załamaniach, zranieniach. Teraz liczyło się 
tylko to, że każda rana zapłakała żywicą, a teraz żywica ta ściele się 
dymem u stóp Pana.  
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Spadający liść 
 

Tkwił wysoko nad ziemią. Przy najmniejszym po-
dmuchu wiatru drżał z radości i szczęścia. Czuł na 
sobie głaskanie słońca. Co rano stroił się w perły 
rosy, aby złote słonko mogło się w nich przejrzeć. 
Krople rosy zmieniały się wtedy w rubiny i diamen-
ty. Czasami siadał nad nim słowik i wysyłał do Bo-
żego tronu srebrne trele. Zasłuchany w ptasią poezję 
nieruchomiał ze szczęścia.., to znów drżał i dołączał 
do słowiczego hymnu swój cichy szelest. 

Tak żył całe lato. Na początku jesieni poczuł w so-
bie wielkie zmiany. Przedtem widział wszystko przez 
zielone okulary. A teraz nagle wszystko się zaróżowi-
ło. Zauważył, że nazbierał w sobie dużo złotych 
skarbów – stał się żółty z różnymi odcieniami. O, ja-
ki on teraz ważny, ma złote słoneczko w sobie. Już 
mu teraz złota kula jest zbędna. Ma słońce w sobie 
i może ruszać w świat – w szeroki, różowy świat, 
w złoty świat. Aż pewnego razu usłyszał cichy trzask, 
podobny do trzasku, gdy na wiosnę pękła jego osłon-
ka. Wtedy jednak wszystko widział w kolorze zielo-
nym, a teraz... O, teraz... tak pięknie, tak złoto jest na 
tym świecie. Ten cichy trzask był kluczykiem do 
świata. Jest wolny w różowych, żółtych, złotych 
przestworzach. Leci na skrzydłach zachwytu. Raz 
wznosi się wyżej, to znów miga w dół. Wtem zza 
węgła wypadł wicher. Ze świszczącym śmiechem 
porwał zachwyconego wędrowca i szczelnie owinął 
sobą. 
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Listkowi dech zaparło. Chciał uwolnić się z uścisku wichru. Nie 
mógł jednak już nic zrobić. Poczuł uderzenie o ziemię. Ujrzał szary 
pył wdzierający się w jego delikatną powierzchnię wypielęgnowaną 
przez rosę i promyki słońca. Stał się szary. Wichura ze świstem rzu-
ciła go w wielką kałużę. Przepłynął po niej jak mała żaglóweczka. 
Zanim się zorientował, już tkwił w błocie. Widział już swój koniec. 
Ach, jak tęsknił za wyżyną! 

W pobliżu dżdżownica wciągała do swej norki podobny listek. Za-
drżał z przerażenia i skierował spojrzenie ku słońcu: „O, spójrz na 
pielgrzyma, który ma w sobie iskierki twej wielkości!” Słońce spoj-
rzało w dół i ciepłym tchnieniem osuszyło błoto.  Listek poczuł mu-
śnięcie ciepłego, delikatnego powiewu. Zaszeleścił po ziemi i lekko 
uniósł się w górę. Wiedział jednak, że nie wrócą już szczęśliwe dni. 
Szukał miejsca, gdzie mógłby znaleźć pokój i ukojenie. 

Ujrzał płonące świece. Złote płomienie co chwila wdzięcznie się 
kłaniały. 
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Ach, jak tam cicho! Tam pragnął spocząć. Zniżył lot. I wtedy do-
piero pojął cel swojej wędrówki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unosząc się tuż nad mogiłą, poczuł ostry ból i wielką przemianę. 

Zmienił się w miniaturowy obłoczek. O, jaki on teraz wolny i szczę-
śliwy. W mgnieniu oka uleciał ku górze i przyłączył się do obłoku 
u stóp Bożego tronu.  
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Piękno gór  
 

Z niecierpliwością czekałem na koniec jazdy pociągiem. Byle 
szybciej w góry. 

A potem wspólna decyzja natychmiastowej wyprawy na Rysy 
przez Kasprowy, Orlą Perć... Nie słuchałem głosu rozsądku. 

Rześkie powietrze dodawało animuszu. Nie patrzyłem, kto przede 
mną, a kto za mną. Byle szybciej, byle sprawniej, byleby dnia nie 
zabrakło, bo przecież Rysy daleko i wysoko. 
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Biegłem, spieszyłem się. Nie mogłem się nawet spokojnie rozej-
rzeć, bo korzenie drzew, śliskie kamienie, ruchome żwiry, sczerniały 
śnieg. 

Ciągle się spieszyłem. Ciągle patrzyłem w ziemią. Ciągle szkoda 
czasu na zatrzymanie się, na podziwianie, na upajanie się pięknem, 
na dziękowanie Bogu za dar gór. 

Pan Bóg zaś dawał mi wiele znaków, abym się opamiętał: to wie-
wiórka upuściła szyszkę, aby zwrócić na siebie uwagę – bezskutecz-
nie; to gile przycichły na gnieździe, bojąc się, że je zobaczę – o na-
iwne; to orzeł krążył wysoko nade mną, by mnie zaciekawić, nawet 
zakwilił – daremnie; to świstak zagwizdał z niechęcią, widząc moją 
nieczułość, i z pogardą skrył się w zaciszu nory; to kozice ukazały 
się na wyłomie skały... 

Góry ukazały mi się w całej swojej wspaniałości, ale widziałem 
tylko ścieżkę pod stopami. 

Nagle potknąłem się. Coraz krótszy oddech. Skurcz żołądka. Ko-
niec wędrówki. 

Usiadłem pod skałą... i ujrzałem piękno gór.  
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Echo  

 
Siedzę na miedzy, która łączy dwa pola. 
Ciszę zadumy delikatnie przenika śpiew skowronka zawieszonego 

w błękicie, klekot bocianów na rodzinnej strzesze, trzepotanie kuro-
patw przelatujących wśród pól. 

Z bogactwem wspomnień doleciał do mnie łopot skrzydeł z nad 
szczytów Tatr, klangor żurawi z nizin wielkopolskich, ryk jele-
ni z Puszczy Augustowskiej, szmer drzew z Puszczy Solskiej. 

Przy graniu koników polnych, przyzywaniu przepiórki, tajem-
niczym nawoływaniu derkacza, zwanego szczupakiem łąkowym, 
furgotu czajek nad podmokłą łąką... wracają dawne znajomości, 
przyjaźnie i dobro doznane, i radość wspólnie przeżyta, i plany, i po-
stanowienia... 

Wtem coś sercem targnęło, tęsknie zadzwoniło, zagrało symfonią! 
Obojętnie, gdzie to było. Te wspomnienia, te wołania są tylko z ser-
ca! 

Doleciały do mnie jak bociany powracające z Afryki, jak ryk hal-
nego w Zakopanem... 

„Mamo – zapytało dziecko – co zrobić, aby zatrzymać przyjaźń na 
zawsze?” Mama pomyślała, pochyliła się, nabrała morskiego piasku 
w dłonie. Jedną zacisnęła i piasek przesypał się między palcami. 
Drugą dłoń trzymała otwartą, płasko, i piasek na niej sobie leżał. 
Synek popatrzył, pomyślał, a potem powiedział: „Już wiem!” 

Echo moje! Graj mi symfonię wspomnień, jak najczęściej!  
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Stoję na Giewoncie  
 

Stoję na Giewoncie, podziwiam wschód słońca i duszą wyrażam 
wdzięczność Bogu. 

Owinięty sztormową peleryną, wciśnięty między głazy falochronu 
poddaję się potędze żywiołu i uwielbiam moc Bożą. 

Siedzę na miedzy między żytem i gryką, wsłuchuję się w śpiew 
skowronka i razem z nim śpiewam Bogu hymn zachwytu. 

I majestat gór, i potęga morza, i rozkwitnięta pięknem wiosna – to 
wszystko oznaki miłości Bożej. 

I pajda chleba z masłem z ręki mamy, i uratowanie tonącego, i wska-
zanie drogi pytającemu – to oznaki miłości Bożej. 

I kubek zimnej wody pielgrzymowi, i nocne czuwania przy konają-
cym, i wspaniałe śpiewy w kościele – to oznaki miłości Bożej. 

Tej miłości pięknej... 
Tej miłości wspomagającej- . 
Tej miłości wzajemnie usługującej... 
daj nam, Panie, jak najwięcej. 
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Wspólna radość  
 

Usłyszałem jakieś pobrzękiwania, pozdrowienia, okrzyki radości, 
miły harmider. Nasłuchując, znalazłem się u drzwi piwnicy częścio-
wo wkopanej w ziemię. 

Na półkach, pięknie wyłożonych szarym papierem, stały słoiki peł-
ne wiśni, śliwek, jabłek, a nawet gruszek. 

Nagle śliwki zaczęły radośnie wołać, że przybywają nowi. 
Najpierw czerwone marchewki w drewnianych skrzynkach usta-

wiono pod ścianą. Bez zielonych warkoczy wyglądały trochę dziw-
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nie, o wiele młodziej. Uśmiechały się do śliwek, wiśni, jabłek i gru-
szek, które w ogrodzie patrzyły na nie z góry, ale zawsze życzliwie. 

Potem cebule w ażurowych workach znalazły się obok skrzynek 
marchwi i pozdrawiały wszystkich szelestem wyschniętych łusek. 

Buraki, szarawe z wierzchu, a ciemnokarminowe w środku, cieszy-
ły się, że znalazły się wśród znajomych. 

Ich powitania przerwał gromki śmiech na widok wnoszonych 
ogromniastych dyń, jowialnych, dobrotliwie uśmiechniętych i życz-
liwych jak wszyscy grubasi. 

Towarzystwo uzupełniła fasola w strąkach i pęki suszonego kopru, 
i majeranek, i ziemniaki, które zajęły cały kąt piwnicy, i główki ka-
pusty, posadzone na dolnej półce. 

Wszystkie rozmiłowanymi oczyma wodzą za ogrodniczką, gospo-
dynią, która bardzo o nie dbała, wyrywała chwasty, poiła i dostarcza-
ła pożywienia. 

To od niej – uśmiechniętej, życzliwej, pogadującej z nimi – przeję-
ły tyle dobroci, życzliwości, nauczyły się radości. 

Teraz, w zimowy czas, będą jej się odwzajemniać. 
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Jesienne róże  
 

Przeszła Matka Boża Siewna przez wrzesień, rzucając ziarna zbóż 
w czarną ziemię. Przeszła przez zagony, połacie pól, błogosławiąc, 
aby ziarno pęczniało, wypuszczało kiełki, a potem wiosenną zielenią 
przechodziło w złoto dojrzałego zboża. 

A z niego chleb dla mamy, taty i dzieci i biały na komunię pod-
czas każdej Mszy świętej. 

Matka Boża Siewna przeszła przez cały wrzesień i stanęła u progu 
jesieni. Spojrzała na październik i postanowiła go upiększyć, uświet-
nić. 

W ogródku samotnej babci zerwała pięć kremowych ostatnich róż. 
Obok, za murem klauzurowego klasztoru, u stóp kapliczki, stały na 
baczność róże herbaciane. Pięć tych róż znalazło się w naręczu z kre-
mowymi. Idąc dalej, zobaczyła krzak pnącej róży na ścianie plebanii 
i do bukietu dodała pięć czerwonych jej kwiatów. A potem zerwała 
pięć białych, po jednej z różnych ogródków. 

I uśmiechnęła się do róż kremowych, herbacianych, czerwonych 
i białych. Przycisnęła je do piersi i szepnęła: „Jestem Matka Boża 
Różańcowa”. I stał się cud. Kwiaty zamieniły się w paciorki: kre-
mowe – radosne, herbaciane – światła, czerwone – bolesne, białe –
chwalebne. 

Idzie przez jesienny październik Matka Boża Różańcowa i wypra-
sza łaski każdemu, kto bierze różaniec do ręki. 

„Witaj, Matko Różańca Świętego!” 
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ZIMA 



 

 62 

 

Zima przejmuje ziemię od jesieni. Tam, gdzie zbyt mało 
jesień ją otuliła, zima nadmuchuje resztki liści i przykry-
wa, dociepla, chroni. 

Zima wie, że drzewa, ziemia, korzenie i cebulki kwiatów 
nie usną, dopóki nie spadnie temperatura. Jesień, będąc 
w zmowie z zimą, przygotowuje przyrodę do snu, zsyłając 
przymrozki, wiatry i długie, chłodne noce. 

Zima ścina ziemię mrozem, a potem przykrywa kołderką 
czystego śniegu. Wszystko śpi i to, co pod ziemią, i to, co 
nad ziemią. Smacznie chrapie niedźwiedź, świstak, bor-
suk, suseł... 

Śpią cebulki roślin, rozchodniki, trawy, zboża, zioła, 
krzewy, potężne dęby... 

A gdy zima już wszystko ułoży do snu, rozpoczyna weso-
łe życie. Maluje wzory na szybach. Zdobi czapami śniegu, 
zaspami i nawisami. Huczy wiatrem i gra melodie w gałę-
ziach śpiących drzew. Ścina lodem stawy i jeziora, by sa-
ma mogła się poślizgać i bawić z dziatwą śmigającą na 
łyżwach. Sypie śniegiem i cieszy się ze zjazdów narciar-
skich, z rozbawionych dzwonków kuligów. 

To zima. To właśnie ona chętnie skraca noc, ustępując 
miejsca wiośnie. To ona chętnie poddaje śnieg i lód na 
działanie słońca. Chętnie trzyma na uwięzi zimne wiatry, 
aby wiosenny zefirek mógł parę godzin poigrać. 

To zima. To właśnie ona pozwala wiośnie powoli budzić 
wszystko ze snu. Wreszcie ustępuje, bo wie, że każdy sen, 
a więc i sen zimowy, jest potrzebny, by nabrać siły, ale 
w końcu trzeba się zbudzić i żyć. 
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Powitanie zimy 

 
Zjawiły się gromadką w puszystym mchu. Nie rozpychały 

się. Ledwie je można było odróżnić od dorodnego mchu. Nie 
szumiały, bo miały maleńkie igiełki, a i wiatr rzadko docierał 

tak nisko. Rosły. 
Zimę przetrwały otulone mchem. Na wiosnę wychyliły 

spod pierzynki nowe zielone czubki. Patrzyły na ginące 
gdzieś w niebie, proste jak maszty, stare, poważne jodły 

– na swoją rodzinę, swoje matki, babki, prababki. Po-
wolutku pięły się ku górze. 
I tak z czasem były coraz wyższe, widziały coraz da-
lej, ale też było im coraz ciaśniej. 

– O, jakie piękne jodełki! – ktoś zawołał. I jedna 
z nich szczęśliwa powędrowała do ozdobnej 
beczki na tarasie. Innym razem z dwóch otrząś-
nięto czapy śniegu i zabrano do dekoracji. 

Pozostałe rosły, rozwijały się, piękniały, a jak 
lubiły się stroić. Raz pokrywała je rosa. Innym 
razem kąpały się w rzęsistym deszczu. Kiedy 
indziej iskrzyły się od szronu i przyciągały 

wzrok iskrzącymi się w słońcu soplami zwi-
sającymi z gałązek. 

Jedna z nich rosła kilka metrów od pozo-
stałych. Nie czuła się wyróżniona ani waż-

niejsza. Nie wynosiła się nad swoje siostry, 
ale była jakoś bardziej zielona, bardziej 

kształtna, miała większe przyrosty, 
była prosta i smukła. 
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A gdy trzy jej babki czy prababki poszły na służbę do człowieka, to 
nad nią otworzyło się błękitne niebo, na którym często widywała 
słońce, księżyc, gwiazdy i baranki chmur. Chłonęła radość ze 
słońca, tajemniczość z księżyca, mrugały do niej gwiazdy, ką-
pała się w strugach deszczu, a w zimie otulała śniegowymi 
płatkami. 

– O, popatrz, nareszcie coś wspaniałego! – usłyszała pew-
nego letniego dnia i zobaczyła rozradowane twarze. Mło-
dzieńcy rozglądali się wkoło, chcąc zapamiętać miejsce, 
do którego pragnęli wrócić. Dla pewności wbili metrowy 
kołek w pobliżu. 

Mijały dni, tygodnie i miesiące. Jodełka, ile razy spoj-
rzała na kołek, tyle razy przypominała sobie młodych 
ludzi. Wtedy też przenikało ją jakieś miłe przeczucie. 

I stało się. Najpierw usłyszała dzwoneczki, parskanie 
konia, skrzypienie sań i znajome głosy. Jeden z mło-
młodzieńców, patrząc na nią, szarmancko ukłonił 
się i figlarnie powiedział: „Zapraszam Panią na 
bal powitania zimy”. 

Wszystkie jodełki były dorodne, ale ją nazwano 
damą, królową, cudem piękności. 

Pilnując się nawzajem, aby nie złamać ani 
jednej gałązki, młodzieńcy najpierw delikatnie 
otrząsnęli z niej śnieg, potem przy samej ziemi 
przepiłowali jej pień, wreszcie owinęli taśmami 
jej gałęzie i położyli ją na saniach. 

Znalazła się na dużym placu blisko kościoła. 
Zbudowano tu wspaniałe wzniesienie. Schody 
ze wszystkich stron prowadziły do szczytu, na 
którym ją umieszczono. 
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I rozpoczęło się dekorowanie. Na czubek nasadzono koronę roz-
iskrzoną żarówkami. Na gałęziach zawieszono wspaniałe sploty 

drobnych elektrycznych żarówek, dziesiątki kolorowych bombek, 
łańcuchy, gwiazdki, sztuczne sople, biały szron i wiele, wiele 
numerowanych trójkącików. 

Powitanie zimy połączono z powitaniem Nowego Roku. Jo-
dła, promieniując szczęściem, słuchała organów i śpiewów w 
kościele. Po noworocznym nabożeństwie tłum wyległ na 
plac. Śpiewy, oklaski, korowody wokół podium, na którego 
szczycie stała cicha, dostojna i strojna jodła-królowa. 

Wtem włączono reflektory. Jodła-królowa pozdrowiła 
wszystkich blaskiem odbitym po tysiąckroć w bombkach, 

lamecie, gwiazdkach, soplach... 
A po schodach zaczęła wchodzić królowa-jodła w ludz-

kiej postaci. Suknia do ziemi z przypiętymi gałązkami 
jodły. Promieniująca korona na głowie z pęczkiem jodły 

nad czołem. Wśród wiwatów stanęła na górze i po-
zdrowiła jodłę-królową. 

A potem zdejmowała trójkąciki. Wypisane na 
nich numery wskazywały, jaki podarunek dla 
którego dziecka jest przeznaczony. 

Rumieńce zachwytu, łzy wzruszenia, okrzyki 
szczęścia. 

Do rana trwały tańce, radosne rozmowy i ser-
deczne życzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 66 

 
 
 

Szydełkowanie 
 

W długie zimowe wieczory mama siadywała przy lampie naftowej 
i z białych lnianych nici coś robiła. 

– Co robisz, mamo? – pytałem. 
– Szydełkuję. 
Nie mogłem uwierzyć. Tyle razy musiałem nur-

kować pod stół, bo tata, robiąc buty, coś tam upu-
ścił i wołał:  

– Podaj mi szydło, które spadło pod stół. 
Wiedziałem więc dobrze, jak wygląda 

szydło. To zaś, co trzymała mama, taki so-
bie pręcik, niewiele je przypominało, choć 
nazywało się szydełkiem. 

Lubiłem patrzeć na to, co mama robi. 
Oczko za oczkiem. Takie maleńkie kółecz-
ka, i to z jednej nici. Kółeczka zaś two-
rzyły cieniutkie warkoczyki, które mama 
szydełkiem jakoś dopinała do następnych. 
Całe sploty misternie połączonych war-
koczyków były zaledwie małą cząstką ca-
łej roboty. 

Poszczególne części mama łączyła w więk-
sze. A z tych większych powstawał piękny 
obrus, serweta, bieżnik. Były na nich różne 
wzory, kwiaty, liście. A wszystko równe, sy-
metryczne, piękne. 

– Mamo, jak mama to robi? 
– Umiejętność i dokładność to najważniejsze.  
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Widziałem jej robótki w różnych domach. Były wszędzie, także 

w naszym domu: maleńkie, większe, duże, okrągłe, kwadratowe i po-
dłużne. Kilka z nich zabrałem na moją wędrówkę życiową. Są dzisiaj 

wspaniałym wspomnieniem mojej pracowitej i dokładnej mamy. 
Kiedyś z wielką uwagą i skupieniem robiła szydełkiem wą-

ską, długą serwetę. Były na niej krzyżyki, kielichy i 
liście winogronowe. 

– To na ołtarz w naszym kościele. 
Długie lata widywałem tę zasłonę przypiętą 
z przodu ołtarza. 

Po latach, gdy już dawno mamy nie było 
na świecie, przyjechałem do naszego koś-

ciółka i z ogromnym wzruszeniem dot-
knąłem serwety, wykonanej – oczko po 
oczku – przez moją mamę.  
Za życia wpajała nam sumienność i do-

kładność. 
– „We wszystkim musi być koronko-

wa robota – mawiała. – Gdybym w jed-
nym miejscu dała o jedno oczko za mało, 
a w innym za dużo, to z takiej serwety nic 

by nie było”. 
Trzeba być dokładnym, sumiennym, wy-

trwałym, wszystko robić z sercem... tak jak 
serwetę. Poza tym skądś się przecież musiało 

wziąć wszystkim dobrze znane wyrażenie „ko-
ronkowa robota”.  
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Pola moje ojczyste 
 

Pola moje ojczyste! Ziemio moja rodzona! Jawisz się we śnie, nie-
kiedy widuję cię na jawie. 

Te pasy zieleni, co się chlebem staną. Te szare, budzące się wiosną 
łąki, porosłe życiodajną trawą. Te rosochate wierzby, w których cza-
sem zagnieździ się dudek, teraz rzadki gość, a niegdyś stały bywalec 
nawet na podwórku. Te przecudne zagajniki wiodące do tajemni-
czych lasów, zimą pełnych śladów zwierząt, naszych braci 
mniejszych, a latem – grzybów. 

 

 
Po zimie ziemia znowu obudzi się do radości, do zieleni, do żół-

tych kaczeńców i błękitu przylaszczek – obudzi się do wiosny. 
Na samotnej gruszy w polu siedzi myszołów i pilnie obserwuje, czy 

coś się nie poruszy, czy coś nie zaszeleści, czy coś się nie odezwie... 
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Na skraju lasu kępa bielejących brzóz: dwie obok siebie – dwie po-
jedyncze – znów dwie obok siebie i trzy razem. Po sąsiedzku, na pod-
mokłym skrawku ziemi krąży czajka – tak szybko trzepocze skrzy-
dłami, jakby chciała na chwilę wrócić tam, skąd dopiero przyleciała. 
A na rzece, w zatoczce, białe łabędzie, jak nenufary w środku lata. 

Coś się ruszyło na skraju pola – zając! „Gdzieś się ty uchował, sza-
raku, w tym nieprzyjaznym dla ciebie środowisku!” 

Daleko na horyzoncie ciemny pas lasów. 

„Rośnijcie, lasy moje, i stańcie się wspaniałymi borami. Chrońcie 
nas przed pyłami i suchym wiatrem. Rośnijcie, lasy moje, i bądźcie 
domem rodzinnym dla żubrów i jeleni, dla saren i borsuków, dla dzi-
ków i rysi i dla wielu innych naszych braci mniejszych. 

„Rośnijcie, lasy moje, i bądźcie filharmonią dla setek gatunków 
ptaków, i ogromniastą panoramą kolorów, obrazów, kompozycji. 

„Rośnijcie, lasy moje, byśmy mogli lżej oddychać, i bądźcie celem 
moich spacerów i wycieczek. 

„Rośnijcie, lasy moje, i bądźcie spichlerzem dorodnych borowików 
i maślaków i spiżarnią malin i żurawin, czarnych jagód, czerwonych 
borówek i kropkowanych poziomek. 

„Rośnijcie, lasy moje, aby mógł nad wami krążyć orzeł bielik, aby 
w waszych ostępach mógł się lęgnąć czarny bocian, aby gdzieś na 
bagnach bobry mogły zbudować żeremie. 

„Rośnijcie, lasy moje, tak użyteczne: mam na czym pisać listy, 
mogę czytać książki, mogę w rozmarzeniu patrzeć na trzaskające 
bierwiona w kominku, mogę mieszkać w zdrowym drewnianym do-
mu i bochen chleba kłaść na solidnym dębowym stole.”  
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Piękna jak zorza poranna 
 

Piękna jak zorza poranna. Któż z nas nie stanął zdumiony na widok 
zorzy porannej – złocistego pejzażu na tle przepięknego błękitu 
utkanego srebrnymi gwiazdami, choć wydobywającego się z mrocz-
nych odmętów. 

Cudna jak kropla rosy na płatkach róży mieniąca się w rannym 
słońcu, kruszynka stworzenia oczarowująca nas swoim blaskiem, 
wisząca na królewskim kwiatku, drżąca z radości i wielbiąca Stwór-

cę barwami tęczy. Żadna perła w królewskich koronach nie jest tak 
piękna jak ona, choć powstała z pary wodnej, która uniosła się z ba-
gien. 

Czysta jak lilia. Stoi majestatycznie w ogrodzie, górując nad inny-
mi swą bielą, delikatnością i pięknością. Dostąpiła zaszczytu spo-
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czywania w rękach świętych dziewic i męczenników. Stała się nawet 
symbolem Niepokalanej Pani, choć swe korzenie zapuszcza w czar-
ną, spróchniałą ziemię. 

Niepokalane Poczęcie. Upadamy na kolana! Jej piękno i czystość 
są bez skazy. Mieni się cudnymi barwami zórz, tęcz, pereł i diamen-
tów. Nigdy nawet cień na Nią nie padł. Jest Niepokalanie Poczęta! 

– Jam jest Niepokalanie Poczęcie – powiedziała Maryja w Lourdes. 
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Boża radość jak rzeka – czekając na wiosnę 
 

Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Pójdź za mną przez świat, a napełnię Twe serce niepowtarzalną ra-

dością. 
Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Pod płotem rosną bratki. Wszystkie podobne do siebie, a jednak 

każdy ma inny odcień, inną długość płatków, inaczej dojrzały kwia-
tostan. Pszczoły i małe trzmiele, radośnie grając, zbierają pyłek i ne-
ktar na miód. 

Sikorka siedzi na gałęzi i przepięknie śpiewa. Cieszy się, że w gniazd-
ku wybranka ogrzewa maleństwa jeszcze ukryte w skorupkach. 

Po trawniku spiesznie wędruje szpak, czyści go ze szkodników i zbie-
ra, „chleb” dla radośnie gaworzącej rodziny.  

Najpierw syk, a potem dźwięczące klekotanie oznajmia, że bociany 
spotkały się we wspólnym gnieździe. 

Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Pójdź za mną na pola. Ten zawieszony na niebie punkcik to skow-

ronek odmawiający swoje pacierze na chwałę Pana. To jego 
wdzięczność za ukrytą w kępce trawy rodzinę i jego radość ze spo-
kojnego dorastania przyszłych podniebnych dzwoneczków. 

Spójrz na tę łąkę. Czy umiałbyś wymyślić i ułożyć taki piękny bu-
kiet? Tłem różne odcienie traw, a w nich żółte kule mleczów i wyso-
kie jaskry. Wychylające się z tła stokrotki i kaczeńce, które szeroki-
mi spódnicami liści rozsiadły się na podmokłym zakątku łąki. 

Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Żyto i gryka. Rzepak i len. Równe rządy ziemniaków i stojący na 

baczność bób. Zając śpiący pod miedzą i sarna prowadząca swoje 
maleństwo przez zroszony zagon lnu. 

Żółta pliszka wśród kaczeńców i makolągwa na miedzowej gruszy. 
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Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Radość to zapach macierzanki i świszczący lot łabędzi. 
Radość to barankowe chmury i ciepły deszcz. 
Radość to para kuropatw z gromadką brązowych dzieciaków. 
Radość to krążący nad lasem orlik i stadko gołębi na obsianym po-

lu. 
Radość to krople rosy na pajęczynie rozciągniętej między badyla-

mi. 
Radość to śpiew słowika i lśniący barwami szczygieł na oście. 
Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją! 
Czy widzisz wzruszoną radość zatknięcia poświęconej palmy pod 

strzechą i pokropienia święconą wodą pierwszej, wiosennej skiby 
zagonu? 

Czy widzisz głęboką radość w oczach rolnika pochylonego nad za-
gonem wschodzącego zboża? Czy widzisz radość w uznojonej i spa-
lonej słońcem twarzy rolnika, gdy ostatnie kłosy zostały zżęte? 

Czy widzisz opartego o płot gospodarza z dumą i radością patrzą-
cego na powracające stado z pastwisk w porze wieczornego udoju? 

Czy widzisz radość i szczęście, i wdzięczność na twarzach niosą-
cych wieniec dożynkowy w procesji na wałach jasnogórskich? 

Boża radość jak rzeka wypełnia duszę moją!  
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Na koniec 

 
Jak wspaniałe i dobre jest słońce. W jego świetle możemy się poru-

szać. Ono nas ogrzewa, ukazuje niebezpieczne doły i wykroty. 
Do niego wyciągają ramiona i wysokie drzewo, i skromna nieza-

pominajka, i mrugająca setkami płatków ziół i polnych kwiatów 
łąka, i mchy w cieniu wiekowych dębów, i szarotka uczepiona gór-
skiej skały... 

Wszystko, co żyje, oddycha, rośnie, rozmnaża się, korzysta z do-
broci słońca. A ono szafuje swoim ciepłem, swoim blaskiem, nic 
w zamian nie otrzymując, niczego za to nie żądając. 

Jak wspaniała i dobra jest woda. Gasi pragnienie. Chłodzi. Użyźnia 
i umacnia. 

Wody domaga się i poszukuje i miododajna pszczoła, i bujający 
w przestworzach orzeł, i zieleniejący łan przyszłego chleba, i konający 
w hospicjum, i gaworzące niemowlę, i karawana na pustyni, i mary-
narz na statku podwodnym. 

Woda jest w nas, w roślinach, w powietrzu i w szklance mleka. 
Po wodę wyciągają się ręce spragnionych. Do wody wędrują głod-

ne i syte stada. Po wodę drzewa głęboko w ziemię zapuszczają ko-
rzenie. 

Bez wody nie ma ani obiadu, ani operacji w szpitalu, ani ratującej 
życie szczepionki, ani nawet Mszy świętej. 

Woda jest tak dobra i potrzebna, że nawet Chrystus Pan mówił, iż 
nie będzie bez nagrody podany kubek orzeźwiającej wody. 

Woda jest wszystkim potrzebna. Woda jest wszędzie. Czerpiemy 
wodę całymi wiadrami, ona służy nam wiernie i każdego dnia od 
rana do późnej nocy. 

Jak wspaniałe i hojne jest powietrze, którym za darmo oddychamy. 
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Jak wspaniały i hojny jest czas, z którego korzystamy, często nawet 
nie myśląc o tym. 

Żyjemy w czasie. Świeci nad nami słońce. Oddychamy powietrzem 
i pijemy wodę.  

Za darmo i często bez zastanowienia. Mając to wszystko – wodę, 
powietrze, słońce, czas – jesteśmy szczęśliwi. Gdy czegoś zaczyna 
brakować, zaczynamy się czuć zagrożeni. 

Słońce jest dobre. Woda jest dobra. Czas jest dobry. Powietrze jest 
dobre.  
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Ksiądz Kazimierz Tomaszewicz SVD, werbi-
sta, urodził się 11 grudnia 1940 roku w maleń-
kiej wiosce Rabinówka na Wileńszczyźnie, kil-
kadziesiąt kilometrów od Wilna. 

W 1946 roku rodzina wyemigrowała na War-
mię i zamieszkała w parafii Długobór, odległej 
9 km od Misyjnego Seminarium Werbistów w Pie-
niężnie, do którego wstąpił w 1960 roku.  

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 
w 1969 roku, pełnił różne funkcje: wiejskiego 
wikarego, referenta misyjnego, ekonoma i prze-
łożonego domu zakonnego, kapelana szpitala, 
dyrektora domu rekolekcyjnego. Przez siedemnaście lat wakacje spędzał 
w Wilnie i okolicy, pełniąc posługę duszpasterską w zakonach: Msze świę-
te, spowiedź, podstawowa katecheza, rekolekcje, skupienia miesięczne, 
obłóczyny i śluby zakonne (zakony w Związku Radzieckim w tamtych cza-
sach mogły działać jedynie w ukryciu).  

Będąc na różnych placówkach, głosił, w miarę możliwości, rekolekcje 
parafialne, misje, a przede wszystkim rekolekcje dla sióstr zakonnych i dla 
kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. 

Gdy choroby wyłączyły go z czynnej pracy duszpasterskiej, zaczął pi-
sać. Jego artykuły o tematyce przyrodniczo-patriotyczno-religijnej ukazy-
wały się w „Materiałach Homiletycznych”, „Via consecrata”, Kalendarzu 
Rolnika, „Animatorze. Biuletynie Misyjno-Pastoralnym”, „image. materia-
łach do pism i gazetek parafialnych”, „Almanachu poezji religijnej’, a także 
w miesięczniku „Woliera”. 

Z pozycji książkowych należy wspomnieć o takich pozycjach, jak Mi-
łość w szarości dnia (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, War-
szawa 2001), Idę prze świat i patrzę (Wydawnictwo Księży Werbistów 
„Verbinum”, Warszawa 2002), która otrzymała nagrodę Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich – Feniks 2003), O Lolku, który został papieżem, za 
którą z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał list z podziękowa-
niem, a także wspomnienia z pracy na Wileńszczyźnie Przez wileńskie wi-
traże (Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”).  

Ksiądz Kazimierz Tomaszewicz zmarł 24 grudnia 2015 roku i został po-
chowany na przyklasztornym cmentarzu w Górnej Grupie. 
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