
Życzenie dla każdego 

Są ludzie, których lepiej jest oglądać niż słuchać. Ale 

są też i tacy, którzy lepiej wypadają gdy mówią, lecz są 

niewidoczni dla słuchających.  Ona nie należy ani do tych 

pierwszych, ani tych drugich. Ją, zarówno przyjemnie się 

ogląda, jak i słucha. I nie dlatego, że jest jakoś szczególnie 

piękna – nic z tych rzeczy. Chociaż, uczciwie trzeba 

przyznać, jest interesująca. Nawet, powiedziałbym, 

intrygująca! Pięknością jednak, która powalałaby na kolana 

od pierwszego wejrzenia, na pewno nie jest. Za to w Jej 

postaci jest właśnie coś tak ogromnie intrygującego, a także, 

co może trudniej zrozumieć, wyniosłego, jednocześnie tak 

naturalnie prostego, że ten, kto się zetknął z Nią chociaż raz, 

był nie tylko oczarowany tymi cechami, ale i ujęty tak 

bezgranicznie, iż stawał się – nadal się staje! – niejako Jej 

niewolnikiem. Z drugiej strony naprawdę trudno nim nie 

być! Bo to jest słodkie niewolnictwo. Błogie i obiecujące 

bezbrzeżne szczęście. 

Ale to nie wszystko, jest jeszcze coś, co dopełnia 

całości Jej obrazu. To głos! I trzeba tutaj od razu zaznaczyć, 

że nie jest to jedynie nic nieznaczący dodatek do postaci. 

Ten głos bowiem jest adekwatny do Jego właścicielki. Gdy 

zaczyna bowiem mówić – nieważne co! – wtedy 

najzwyczajniej w świecie nie sposób oderwać od Niej 

wzroku i przestać słuchać. Dopiero właśnie wówczas, gdy 

zaczyna przemawiać całą sobą, pokazuje, tak naprawdę, na 

co Ją stać. I chociaż nie zawsze istotne jest to, co mówi, to 

jednak, jak mówi, Jej styl wraz z tembrem głosu tworzy taki 

klimat, iż nikt nie może pozostać obojętnym.  

Powie ktoś: „Słowa, słowa, słowa. Nic ponadto, tylko 

słowa. Nierzadko puste”. I się z nim w zasadzie nawet 
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zgodzę. Ale zgodzę się nie dlatego, że to tylko słowa. 

Zgodzę się dlatego, że w tym, co przekazałem wcześniej, 

zawarte jest wszystko. Dlatego też dla obrony Jej, szukanie 

jakichś odpowiedników, uzasadnień, uważam za całkowicie 

niepotrzebne i bezsensowne. Po prostu niektórych rzeczy nie 

da się w żaden sposób opisać ani określić. I z Nią tak 

właśnie jest. A ci, którzy pozostają sceptyczni co do tego, 

zmienią na pewno zdanie, gdy pewnego dnia spotkają Ją na 

swojej drodze. Dopóki bowiem żyją jest nadzieją, że Ją 

spotkają. A wtedy uwierzą. Bo zobaczą. I odczują. Poczują 

na własnej skórze Jej istnienie. I wtedy zrozumieją, że żadne 

słowa tak naprawdę nie są potrzebne. Bo Ona jest poza 

wszelkimi dostępnymi nam słowami.  

Od siebie dodam jeszcze tylko tyle, że życzę 

wszystkim niedowiarkom, aby któregoś dnia spotkali Ją. 

Życzę im tego z całego serca. 
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