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Słowo Boże
w oach dziecka

opr. Anna Wantulok

Witajcie! Spotkaliśmy się już ty miesiące 
temu, w kwietniu ped Wielkanocą. Wtedy 
byłam chora, leżałam w łóżku z wysoką go-
rąką i z tego wszystkiego nawet się nie ped-
stawiłam. Jestem Karolina. Może pamiętacie 
też, że ostatnio moja Babcia Marysia zrobiła 
mi waniałą urodzinową nieodziankę? 

Woraj zakońył się rok szkolny i dziś 
weśnie rano wyruszyłam na Mazury, gdzie 
mieszka moja Babcia. Spędzę z nią cały mie-
siąc! Już nie mogę się doekać. 

Podróż trwała wiele godzin, ale już dojeż-
dżamy. Patę pez okno, wypatruję znajomej 
wioski, lasu, a w końcu wąskiej drogi, prowa-
dzącej do domku Babci. Jest! Nareszcie! Bab-
cia stoi na werandzie, uśmiechnięta.  Wpadam 
w jej ramiona i słyszę, jak szepe mi do ucha… 
- Mam dla ciebie nieodziankę. 

Uwielbiam nieodzianki! Biegnę co sił 
w nogach prosto do mojego pokoju w bab-
cinym domku. Otwieram dwi… i staję na 
progu, jak wryta. 

Kto to jest? Py stole siedzi jakiś chłopak. 
Nie znam go. Skąd on się tu wziął? To nie będę 
miała ukochanej Babci tylko dla siebie? 

– Karolinko, to jest Kajtek. Spędzi z nami 
wakacje. Mam nadzieję, że się zapyjaźnicie. 
Witam się z Kajtkiem, jest całkiem miły, ale 
jakiś dziwny. 

Po kilku dniach wiem już coś więcej o Kajt-
ku. Spędzamy razem dużo asu, no i oywi-
ście z Babcią. Powoli zaynam poznawać jego 
tajemnicę. Czasami jest taki wesoły, lubi robić 
śmieszne kawały. A po chwili robi się taki 
smutny. 

Kajtek 5 lat temu zachorował i zaął tracić 
wzrok. Teraz już prawie w ogóle nie widzi. 
Chociaż nie. Kajtek mówi, że widzi bardzo 
dobe, tylko nie oami, a uszami i rękami. To 
fakt, słyszy wszystko, chyba nawet muchę, jak 
pelatuje. A dotykając różnych pedmiotów, 

rozpoznaje je bezbłędnie, jest w tym niepoko-
nany. To po prostu mist.

 Wakacje z Babcią i Kajtkiem są super. 
Gdy końyła się szkoła, obiecałam sobie, 
że u Babci będę ać do oporu. Żaden budzik 
mnie nie będzie ściągał z łóżka. A teraz wstaję 
skoro świt i robię to z wielką ochotą. Nikt nie 
musi mnie budzić. Z Babcinej kuchni od sa-
mego rana pachną moje ulubione waniliowe 
naleśniki z konfiturą i gorące kakao z prawdzi-
wym mlekiem, prosto od krowy sąsiadów. Pa-
łaszujemy szybko śniadanie, oblizując się sma-
kowicie. Po śniadaniu Babcia sięga na kredens 
i pynosi Biblię.

 – Pamiętajcie! – mówi Babcia, by każdy 
dzień, y świeci słońce, y pada desz, y 
jesteście weseli y smutni, rozpoynać z Pa-
nem Bogiem.

Babcia z szacunkiem otwiera Biblię, a my 
siedzimy zasłuchani w biblijne opowieści.

W modlitwie prosimy o Boże błogosła-
wieństwo na cały dzień. 

A potem wyruszamy ku nowej pygodzie. 
Jeśli tylko jest pogoda, biegniemy do lasu. 
Kajtek uy mnie rozpoznawać zwieęta 
i inne leśne odgłosy z zawiązanymi oami. 

Na poątku szło mi kiepsko, ale Kajtek 
mówi, że teraz idzie mi coraz lepiej. Pewnego 
dnia uył mnie rozpoznawać po odgłosach 
kroków, ilu ludzi pechodzi. 

– Kajtek, ty to jesteś prawie jak Bayme-
usz. 

– Jaki znowu Baymeusz?
 – No jak to, nie wiesz? Zaraz ci opowiem…
Baymeusz mieszkał w Jerycho, od uro-

dzenia był niewidomy, kompletnie nic nie 
widział. Możesz to sobie wyobrazić? On nigdy 
nie widział swoich rodziców, ani błękitnego 
nieba, ani zielonej trawy, zupełnie nic a nic. 
Ale tak jak ty patył uszami i w rozpozna-
waniu kroków był prawie tak dobry jak ty. 

Wyjątkowy kolega
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Pewnego dnia usłyszał, że drogą 
pechodzi wielki tłum ludzi. Dziwił 
się, bo choć tą drogą zazwyaj pe-
chodziło wielu ludzi, to nigdy jesze 
nie słyszał, by szło ich aż tylu. Zacie-
kawiony zaął wypytywać, gdzie 
wszyscy idą. Co się stało? Ktoś z pe-
chodniów powiedział mu, że idą za 
Jezusem. W tym momencie zapaliła 
mu się w głowie jakaś lampka. Już 
kiedyś słyszał to imię! 

Tak, już sobie pypomina. Ludzie 
opowiadali, że pomaga potebują-
cym, że jak ktoś chory poprosi Go 
o pomoc, nie pozostawi go samego 
w nieszęściu. Niektóy mówili, że 
ludzie, któy nie mieli nadziei na 
wyleenie, szli do Jezusa. On leył nawet 
z trądu! A wiesz, że lekarstwo na tę chorobę 
wynaleziono dopiero w 1984 roku? 

Baymeusz zaął wołać: 
- Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade 

mną! 
Ale Pan go nie słyszał. Więc Baymeusz 

kyał coraz głośniej. I w końcu Jezus za-
tymał się, obrócił i kazał go pyprowadzić. 
A potem zapytał: 

- Co chcesz, abym ci uynił?
 Baymeusz wypowiedział swoje najwięk-

sze maenie: 
- Panie, raw, abym pejał. 
– I co, i co było dalej? 

– A jak myślisz? – 
Po chwili Baymeusz po raz pierwszy 

w życiu zobaył! A ten widok był dla niego 
najpiękniejszy. 

– Co zobaył? 
– Twa Jezusa.
- Wow! Ale historia! Wiesz, może i mnie 

Pan Jezus kiedyś uzdrowi i znowu będę mógł 
wszystko oglądać. Ale byłoby super.

- Cii… słyszysz? Acha, Babcia woła na 
obiad. Chodźmy szybko, dziś ma być zupa 
szawiowa… pychota.

 Na babcinych obiadkach nabrałam ciałka, 
ale Babcia mówi, że nareszcie wyglądam jak 
łowiek, a nie jak cień.

Anna Wantulok 


