
– I śle pej ku rze tra fi się ziar no – rze -
kła sen ten cjo nal nie bab cia Łu kasz ka.
– Ja ka ku ra? Bę dzie ro sół na obiad?
– spy ta ła sio stra Łu kasz ka i zo sta ła
wy rzu co na z po ko ju.
– O co bab ci cho dzi? – spy tał ta ta
Łu kasz ka, pi jąc her ba tę.
– Cho dzi mi o to, że na wet „Wio dą -
cy Ty tuł Pra so wy” na pi sze praw dę –
oznaj mi ła bab cia.
Ta ta za krztu sił się her ba tą.
– O ra ny!!! O ra ny!!! – dar ła się prze -
ra żo na bab cia. Zbie gła się ca ła ro -
dzi na.
– Co się sta ło?!
– Za... Krztu si łem... Się – po wie dział
z wy sił kiem ta ta. – Nie... Po trzeb -
nie... Się... Bab cia... Zde... Ner wo -
wa ła...
– A tam, fur da, żeś się za krztu sił –
mach nę ła rę ką bab cia. – Ale dy wan
świe żo od ku rzy łam! Ca ła her ba ta
na nie go po szła!! Ty le ro bo ty
na mar ne!!
Ta ta Łu kasz ka spoj rzał na nią ob ra -
żo nym wzro kiem i wy szedł.
– Co mu bab cia po wie dzia ła? – spy -
ta ła za cie ka wio na ma ma Łu kasz ka.
– Bab cia po wie dzia ła, że na wet
„Wio dą cy Ty tuł Pra so wy” mo że na -
pi sać praw dę – ode zwał się sie dzą -
cy w ką cie Łu ka szek, któ ry
z fla ma strem w rę ku pil nie stu dio wał
pro gram te le wi zyj ny i za kre ślał co
lep sze po zy cje re per tu aru.
– Co za bzdu ra – sko men to wał dzia -
dek Łu kasz ka. – Ni by o czym na pi -
sa li praw dę?
– A o tym – bab cia po ka za ła z da le ka.
– „Ate iści na gry wa ją ko lę dy” – prze -
czy ta ła ma ma Łu kasz ka. – No coś
ta kie go!
Oka za ło się, że gru pa wo kal na za -
de kla ro wa nych ate istów na gry wa ła
do tej po ry sa me no wo cze sne pio -
sen ki. No i, nie ste ty, ja koś nie mo gli
się prze bić.

– Więc mu sie li śmy na grać ko lę dy –
ma ma Łu kasz ka czy ta ła gorz ką wy -
po wiedź li de ra ze spo łu – bo ten
za cza dzo ny ka to lic ką in dok try na cją
mo tłoch ku pu je ko lę dy to na mi!
– Ugię li się – po wie dzia ła z po gar dą
bab cia.
– Prze cież sa ma bab cia sły sza ła, że
nie mie li wyj ścia – po wie dzia ła ma -
ma. – To wszyst ko przez ten pol ski
ciem no gród!
– Hm... To już lep sze ta kie ko lę dy,
niż tych, co się emo cjo nal nie an ga -
żu ją – rze kła po na my śle bab cia. –
Ku pu je my?
– Ku pu je my!
Łu ka szek zo stał w try bie na tych mia -
sto wym wy sła ny do sa lo ni ku pra so -
we go w osie dlo wym mar ke cie.
Wró cił po dwu dzie stu mi nu tach
z pły tą. Pły ta wy lą do wa ła w od twa -
rza czu i już po pa ru pierw szych li nij -
kach oka za ło się, że coś jest nie tak.
– Te ko lę dy są ja kieś le we! – krzyk -
nął dzia dek. Ma ma Łu kasz ka chwy -
ci ła swo ją uko cha ną ga ze tę
i za wo ła ła:
– Nie za uwa ży łam! Na ko lej nej stro -
nie jest ciąg dal szy wy wia du! Oka -
zu je się, że nie ugię li się tak
do koń ca! – i ma ma Łu kasz ka prze -
czy ta ła:
– Ow szem, po sta no wi li śmy na grać
ko lę dy. Ale nie ta kie tra dy cyj ne. Wy -
cho dząc na prze ciw żą da niom ra cjo -
nal niej szej czę ści spo łe czeń stwa,
na gra li śmy ko lę dy ate istycz ne!
– Hor ror! Pro fa na cja! – obu rzył się
dzia dek.
– Jak to wy glą da? – za cie ka wi ła się
bab cia.
– Za stą pi li sta jen kę ga ra żem, Be tle -
jem Byd gosz czą, a Je zu sa Krzysz -
to fem.
– Dla cze go Krzysz to fem???
– Bo te raz ro dzi się naj wię cej chłop -
ców o tym imie niu...

Do wia du ję się wła śnie, że Ko mi sja
Eu ro pej ska nie prze wi du je w nad -
cho dzą cym Ro ku Pań skim 2011
Świąt Bo że go Na ro dze nia – ta ki bo -
wiem ka len darz ro ze sła ła (m.in.
na mój koszt) do eu ro pej skiej dzia -
twy szkol nej.
Po mysł nie jest ory gi nal ny, na wią zu -
je do tra dy cji Wiel kiej Re wo lu cji
Fran cu skiej i za nie cha ne go nie ste ty
eks pe ry men tu bol sze wic kiej Ro sji,
ale for ma je go „pre zen ta cji” znacz -
nie jest tym ra zem ła god niej sza,
więc pew nie obej dzie się bez roz le -
wu krwi. Mor do wa niem chrze ści jan
zaj mu ją się dziś in ne, wy spe cja li zo -
wa ne for ma cje kon ty nu ato rów dok -
try ny kró la He ro da.
Pol ska stoi za tem przed trud nym
wy bo rem – al bo zre for mo wać bę -
dzie trze ba tu tej szy ko ściół lo kal ny
we dle wska zań owych mę dr ców ze
wscho du, któ rzy dziś prze ma wia ją
do Lu du Bo że go po przez Onet oraz
in ne me dia kon cer nu „Ago ra”, al bo
jed nak po słu chać po ry ki wań wo łów
i osłów, któ rym cią gle za ma ło sia -
na w żło bach i dać im ze żreć tak że
Sam Żło bek ra zem z Dzie ciąt kiem
w na dziei, że się mo że udła wią.
Spra wa wy da je się pil na, bo „za dwa
la ta – ko niec świa ta”.

Na szczę ście ja też mam swo je la ta
i do przy szło rocz nej Wi gi lii pew nie
nie do ży ję – a praw dę mó wiąc, nie
mam na to spe cjal nej ocho ty, bo ob -
ser wo wa nie te go glo bal ne go po stę -
pu po twor nie mnie już nu dzi – ale
do ju tra mo że wy trzy mam, chciał -
bym więc, pó ki mo gę, prze słać naj -
lep sze ży cze nia tym mo im bliź nim,
któ rzy żar li wie po bu dza ją mnie
do re li gij nej re flek sji i ćwi czeń w nie -
któ rych cno tach chrze ści jań skich. To
oni spra wia ją, że zda rza mi się jesz -
cze do zna wać po kus, o któ rych pi -
sać tu nie wy pa da (ale spać mo gą
spo koj nie, bo nie mam si ły, że by
dać, ko mu trze ba, w mor dę, pluć
zaś nie bę dę, bo szko da mi śli ny). 
W związ ku ze Świę ta mi Bo że go Na -
ro dze nia prze ba czam więc, nie bez
wy sił ku, tym wszyst kim, któ rzy w mi -
nio nym ro ku wy rzą dza li mi krzyw dy,
po ni ża li mnie i znie wa ża li mo je
uczu cia, kpi li i szy dzi li z te go, co
sza nu ję i w co wie rzę. Za wia da mia -
jąc o tym, po zwa lam so bie jed nak
za uwa żyć, że Do bra No wi na gło si
„po kój na zie mi lu dziom do brej wo li”
– i, choć nie do mnie na le ży we ry fi -
ka cja ich li sty, wol no mi tę czy ową
po zy cję – z pro stej cie ka wo ści –
spraw dzać.

do psów bez dom nych
do szczu rów w śmiet ni kach
do wron grze bią cych w cmen tar nej
zmar z li nie
do bie ga z dali prze dziw na mu zy ka
ko lę dy o Bo żej Dzie ci nie

Tak jak co ro ku w tę noc nie po ję tą
prze mó wić mo gą po no ludz ką mo wą,
je że li spra wi, że przed Nim uklęk ną,
Wcie lo ne Sło wo.

Andrzej Tatkowski, 25 grudnia 2010
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Ta kie ży cze nia zło ży łem w ze szłym
ro ku bli skiej oso bie, prze wi du jąc
trud no ści w na szych wspól nych
spra wach. Ni gdy bym jed nak nie
przy pusz czał, że rok 2010 bę dzie to
tak dziw ny rok, że na wet naj star si
ta kie go nie pa mię ta ją. Nikt nie mógł
się spo dzie wać, że każ dy mie siąc
przy nie sie ko lej ne klę ski – zło wiesz -
cze zi my, roz gry wa nie pre mie ra mo -
je go kra ju przez pre mie ra Ro sji,
tra ge dię smo leń ską, po wo dzie, po -
czą tek pre zy den tu ry czło wie ka
zwią za ne go z WSI, oplu wa nie Krzy -
ża Świę te go, skan da licz ne śledz two
ro syj skie, na zy wa nie pa trio tów
zdraj ca mi, a zdraj ców – bo ha te ra -
mi. I zno wu przy szła zi ma pa ra li żu -
ją ca ca ły kraj. 
Na szym przod kom wy star czy ło
mniej ka ta kli zmów w cią gu ca łe go
pa no wa nia jed ne go mo nar chy, by
ini cja ły kró la Ja na Ka zi mie rza (Io an -
nes Ca si mi rus Rex) roz szy fro wać
ja ko „po czą tek nie szczęść kró le -
stwa” (In i tium Ca la mi ta tis Re gni).
Po la cy jed nak już daw no za prze sta -
li od czy ty wa nia zna ków Nie ba, sko -
ro pre mier Do nald Fran ci szek Tusk
wręcz jed no znacz nie przy no si nam
Dni Fa tal ne Te raz.
Lecz przy szły rok bę dzie przy no sił
nam dal sze upo ko rze nia i de mon -
stra cje aro gan cji, a ogłu pia ły na ród
da lej po pie rać bę dzie swo je go rzeź -
ni ka. Nie po sy pa ły się ostat nio żad -
ne gło wy w rzą dzie, choć Pol ska
sy pie się na ca łej dłu go ści i żad ne
po rów na nia z Za cho dem (któ re
ostat nio prze pro wa dza się no to rycz -
nie) nie są tu dla władz uspra wie dli -
wie niem. Pań stwo bez ar mii,
z gi gan tycz nym dłu giem pu blicz -
nym, z ro sną cy mi po dat ka mi, gru pą
przy głu pów za ste ra mi, upo ka rza ne
przez daw nych funk cjo na riu szy
KGB, z na ro dem za szczu tym sko -
wy tem dzien ni kar skim, pod ju dza -
nym do wza jem nej nie na wi ści,
po dzie lo nym jak ni gdy do tąd – wy -
pa da tyl ko do ce nić fakt, że ży je my
w cie ka wych cza sach. 
I chy ba do pie ro te raz z prze ra że -
niem mógł bym w peł ni roz sąd nie
zło żyć przy opłat ku ży cze nia bli -

skim: oby śmy do cze ka li na stęp nych
Świąt. Bo, nic nie przy no si nam
zwia stu nów upad ku trzech jeźdź ców
apo ka lip sy: Tu ska, Ko mo row skie go
i Sche ty ny. Nie licz my na ich ry chłą
po raż kę w wy bo rach par la men tar -
nych, nie ocze kuj my, że kry zys do -
pad nie i zwo len ni ków Plat for my,
któ rzy opusz czą swo je go me dial ne -
go wo dza. Przez set ki lat wiesz czy -
li śmy upa dek za bor ców, cze ka li śmy
po tem na alian tów, spo dzie wa li śmy
się III woj ny świa to wej oba la ją cej
Sta li na – lecz trze ba nam by ło wte -
dy mieć to, o czym pi sał Zbi gniew
Her bert: krze pią cą wie dzę, że je ste -
śmy sa mi. Ame ry ka nie po mo że,
Eu ro pa bę dzie się ści skać z Mo -
skwą po nad na szy mi gło wa mi,
a u nas me dio kra cja nie od pu ści.
I do pie ro w tym trud nym roz li cze niu
się z rze czy wi sto ścią bę dzie my mo -
gli so bie po gra tu lo wać – bo mi mo
„Dni Fa tal nych Te raz” nie da li śmy
się do rżnąć, a kłu sow ni cza ob ła wa
nie wy ła pa ła nas wszyst kich. Bo, mi -
mo ich wiel kiej prze wa gi, wal ka
o Pol skę się nie skoń czy ła i nikt
z nas nie skła da bro ni. W nad cho -
dzą cych trud nych dniach, mie sią -
cach i la tach po zo sta je zło żyć so bie
naj szczer sze ży cze nia: oby śmy do -
cze ka li na stęp nych Świąt. Na złość
„tam tym”.

Trzy masz w rę ku prze gląd waż nych tek stów opu bli ko wa nych na por ta lu nie po praw ni. pl. Pa pie ro wa wer sja jest dla
każ de go: dla sur fu ją ce go w ne cie i tych, któ rzy nie ma ją z nim kon tak tu.  W na szym od czu ciu in ter net jest obec nie naj -
waż niej szą płasz czy zną wy mia ny nie za fał szo wa nych pro pa gan dą in for ma cji i swo bod nej wy mia ny my śli. Ser wis two rzy -
my wła sny mi si ła mi, bez spon so rów, kol por te rów i wspar cia me diów. Oso by
po pie ra ją ce ideę nie za leż nych, oby wa tel skich me diów pro si my o dru ko wa nie
i roz po wszech nia nie biu le ty nu. Na na szym por ta lu mo żesz po brać pli ki przy go -
to wa ne do dru ku na każ dej do mo wej dru kar ce. Ży czy my To bie, Two jej ro dzi nie
i zna jo mym po ucza ją cej i re lak su ją cej przy go dy z biu le ty nem nie po praw nych.pl.
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Po kój na zie mi – tej zie mi – z pew -
no ścią jest te go wart.
Py tam więc, czy w tej „Ko mi sji Eu -
ro pej skiej”, któ ra zaj mu je się re for -
mą ka len da rza, za sia da mo że ja kiś
eu ro de pu to wa ny wy bra ny przez
oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol -
skiej? Czy am pu ta cji świę ta, któ re
ob cho dzi li Po la cy tak że pod za bo ra -
mi, za cza sów oku pa cji nie miec kiej
i w la tach rzą dów ate istycz nej mo -
no par tii, do ko na no bez za py ta nia
o zgo dę tu byl cze go lu du, któ ry lu bi
so bie po świę to wać po swo je mu?
Czy pa ni mi ni ster edu ka cji (itd.) za -
twier dzi ła do użyt ku szkol ne go ów
zre for mo wa ny ka len darz?
To oczy wi ście drob nost ka wo bec
po gło sek do no szą cych, iż z krypt
wa wel skich do bie ga nie po ko ją cy ru -
mor po ogło sze niu, że pan pre zy -
dent przy być ma na Wzgó rze
(w ce lu przy pię cia wy so kie go od -
zna cze nia tu tej szej No bli st ce), czy
też wo bec kło po tów ze zna le zie niem
praw ni ka, go to we go za le ga li zo wać
pol skie tłu ma cze nie tek stu pol skie -
go na ro syj ski (ra dzę zwró cić się
do ko goś z Czer skiej al bo do mi ni -
stra Gra sia), nie mó wiąc już o bły -
sko tli wych pro roc twach Lesz ka
Mil le ra i sztuk mi strza z Bił go ra ja
(któ rzy naj wy raź niej nie ma ją jesz -
cze za mia ru koń czyć). 
Gra fo mań stwo. A tak i sens swój
nie kie dy po sia dać ono mo że. 

Ła bę dzie śpie wy sły chać wszę dzie;

– skąd przy le cia ły te ła bę dzie

dziś nikt już pra wie nie pa mię ta,

a już szcze gól nie ła bę dzię ta

co cud nie lśnią wśród brzyd kich  ka cząt

(dziś szy ja od po wied nio zgię ta

i dziób stu lo ny – wie le zna czą),

pły ną spo koj nie tam, gdzie ra czą

do strzec cel god ny ich przy by cia

(z Czaj kow skim w tle, czy przy ko lę dzie),

ot, ko ne se rzy sztu ki ży cia.

Co dzień pięk niej sze, jesz cze biel sze, 

w pier si przy szło ści czu ją zew, 

już or łom rów ne, co raz śmiel sze – 

nim za brzmi ich ostat ni śpiew.


