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NASZ CHLEB POWSZEDNI 

204. 
Tam nie będą się ciebie pyta~. czy byłeś 
ochrzczony, czy nos~eś sutannę albo habit, go~ 
albo krawat, czy miałeś tytuł majstra albo 
doktora, czy miałeś powierzone sobie klucze 
państwa czy mieszkania. Tam będą się ciebie 
pytali, czy byleś człowiekiem. 

162. 
Najpierw musisz być człowiekiem, a dopiero 
potem możesz być urzędnikiem, robotnikiem, 
nauczycielem, księdzem, lekarzem . Bo chociaż 

twój zawód jest ważny, czcigodny, nie może on 
przeróść twojego człowieczeństwa. Bo chociaż 
instytucja, w której pracujesz, może być wiel<a, 
poważna, święta - nie wolno ci stać się tylko jej 
narzędziem; trzymając się sztywno jej przepisów 
niszcŻysz ludzi - zamiast im służyć . Żadna z nich 
nie potrafi zdjąć z ciebie odpowiedzialności za 
twoje postępowanie jako człowieka . 

164. 
Oburza cię nieuczciwość, to nie rozkładaj rąk, ale 
rąbnij pięścią w stół i zaprotestuj; nie zgadzasz się 
z tym, co ci mówią, to nie rób ulizanej miny, ale 
powiedz, co o tym myślisz; widzisz brak 
szczerości, to nie uśmiechaj się ironicznie, ale 
wygarnij prosto w oczy, komu należy: koledze, 
kierownikowi, biskupowi. Przypuszczasz, że nie 
będą zachwyceni i spotkają cię z tego powodu 
jakieś przykrości? Chyba się nie mylisz. Nie 
zrobisz tego? . Wolno ci. Tyl<o nazwij taką 
postawę po imieniu i powiedz sobie, ze to jest 
tchórzostwo, a nie doszukuj się w tym mfości 
chrześcijańskiej. 

166. 
Spróbuj coś zrobić w życiu. Skoncentruj 
wszystkie swoje siy na tej sprawie, 
przyporządkuj jej rytm swoich prywatnych zajęć i 
odpoczynków. Może ci się uda i nie załamiesz 
się patrząc, jak twoi koledzy robią pieniądze. 
Ryzyka nie ma żadnego. Tyl<o najwyżej przy 
śmierci wyrzut sumienia, żeś się i tak nie 
zaangażował całkowicie. 
Spróbuj coś zrobić w życiu niezależnie od tego, 
ile masz lat. Ryzyka nie ma żadnego. Najwyżej 
przy śmierci wyrzut sumienia, że zacząłeś za 
późno. 
A jeśli teraz to czytasz i cieszysz się, że jesteś 
jednym z tych, którym dano znaleźć perłę, 

którym dano znaleźć skarb - to życzę ci, żebyś 
wytrwał do śmierci. 

180. 
Z bie~m · lat stajesz się podobny do sztandaru 
coraz bardziej przez wiatr postrzępionego; do 
drzewa na rozstajnych drogach powykręcanego 
przez wichury, spękanego na mrozie, zeschłego 
w upale; do muru postrzelanego. Aż przyjdzie 
kolejny cios, szarpnięcie, burza, która rzuci cię o 
ziemię. 

Byle tylko do końca z podniesionym czołem. 
Byle tylko jak pochodnia, która oświetla drogę 
ludziom. 

184. 
Gdyby można było powtórzyć życie. Gdyby 
można było powtórzyć choć rok, choć miesiąc, 
choć dzień, choć godzinę. Gdyby można było 

cofnąć słowo, odwołać czyn. 
Mimo to nie staraj się żyć zbyt ostrożnie. Nie 
zajmuj się zbytnio wyplenianiem swych wad. Zrób 
·coś w życiu. Tylko w rozmachu, tylko w takim 
rozpędzie wygubisz to, co się grzechem, wadą, 
złem nazywa. Nie będzie na nie czasu. A zresztą 
wkal<uluj to ryzyko: że ci nie wyjdzie tu i tam, że 
nawet kogoś potrącisz, zahaczysz. Bo to będzie 
niewspółmierne do dobra, które reaizujesz; 
wynagrodzisz nim wszystkie tamte niedociągnięcia. 



Nie ma piękna, 
jeśli w nim leży krzywda człowieka. 
Nie ma prawdy, 
która tę krzywdę pomija. 
Nie ma dobra, 
które na nią pozwala. 

Tadeusz Borowski 

"Boże, kinkolwiek jesteś, Boże naszej galaktyki albo 
naszego kosmosu, Boże wszystkich wszechświatów, 
Duchu SWięty wszelakich wymiar6w nieskończoności, 
Synu Boży wszechogarniającego rozumu i 
powszechnej dobroci, Boże, jeśli jesteś gdziekolwiek 
w bycie i niebycie, Boże, kimkolwiek jesteś, pochyl 
się nad tą ziemią, nad tą kulą wystrzeloną nie 
wiadomo przez kogo, co leci w przestrzeń 
nieskończoną, pochyl się nad tą grudką materii nie 
wiadomo ile razy spaloną doszczętnie i odrodzoną 

nie wiadomo przez kogo, wejrzyj na nas, uczepionych 
tego odprysku, tego rykoszetu lecącego znlląd do 
nlląd, ogrzej strz9pem swojej łaski, nakarm kroplą 

swojej mądrości, skieruj nas w tę stronę 

nieskończoności, gdzie jesteś Ty, gdzie są nasi 
bracia i siostry zagubieni w ciągu wieków, jeśli są, 
jeśli nie sczeźli w nicości. Boże, pobłogosław tych 
nieszcztsnych, co schodzą w głąb ziemi wierząc, ie 
wywalczą nieziszczalne dobrodziejstwa wolności i 
sprawiedliwości, Boże, wznieś swą wszechmocną 

dłoń, jeśli masz wszechmocną dłoń, nad tymi 
szaleńcami, którzy stają do walki ze wszystkini 
szatanami naszej planęty, ze wszystkini demonami 
zła galaktycznej prowincji, za . wszystkini upiorami, 
które się w nas wylęgły". 

Tadeusz Konwicki 
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Po latach powie Bóg do ateisty, dziękuję 
ci • że nie uwierzyłeś w to wszystko, co 
ci o mnie naopowiadai. 

Na procesach przyznawały się 

czarownice do obcowania z diabłem. 

Krew w nas się burzy! Jak można było 
je do tego zmusić, przecież diabła nie 
ma! Ale głos rozsądku w nas woła: 

•Nieprawda, nieprawda, nieprawda!• 
Diabeł istnieje, był właśnie inkwizy • 
torem. 

Pamiętajcie o tym, że Jeśli diabeł chce 
kogoś kopnąć, nie uczyni tego ttigdy 
swym końskim kopytem, lecz swą 

ludzk11 no9ł1. 

Wszystko należy poświęcić człowiekowi. 
Ty•o nie innych ludzi. 

Bogu co boskie, cesarzowi co 
cesarskie. A co ludziom? 

Na konfrontacji trup nie rozpoznał 

mordercy. 

Konstytucja państwa powinna być taka, 
by nie naruszała konstytucji obywatela. 

Pion z poziomem mają z sobą krzyż. 

Historia smutna z optymistyczną pointą: 
Było ich czterech. Każdy miał ostatnią 
deskę ratunku. Wszystkie cztery 
starczyły ledwie na Jedną trumnę. Którą 
sprzedali. 

Komu poślubić wolność, żeby była 
płodną? 

Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem 
trzeba na to stracić całe życie. 

Gdyby Bóg nas znowu nagich wpuścił 
do raju, na pewno uderzyłaby dziś tam 
nasza nagość niemodnym Już fasonem. 

Już sam znak paragrafu wygląda jak 
narzędzie tortury. 

Litera prawa powinna być włączona do 
alfabetu. 

w piekle 
pozytywną. 

diabeł jest postacią 

Stosy nie rozświetlają ciemności. 

Na początku było Słowo • a na końcu 
Frazes. 

Pog6dzcie się! Niech teologowie 
rozmyślają nad tajemnicą "bytu, co 
określa świadomość". 

Czasem mnie kusi, by uwierzyć w 
Boga. 

Bezmyślność zabija. Innych. 

Nie każda noc kończy się świtem. 

Niektórzy ludzie patrzą przez własne 
oczy jak przez Judasze. 
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