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Słowo Boże
w oczach dziecka

Tego dnia Karolina od samego rana cho-
dziła jakaś smutna. Coś ją dręczyło. Niko-
mu nic nie powiedziała, ale było widać, 
że bardzo się czymś martwi. O 10.00 przy 
drzwiach rozległ się dzwonek. Wczoraj 
umówiła się z Kajtkiem na wspólny wy-
pad do parku, na plac zabaw. Te wyprawy 
zawsze sprawiały im wiele radości. Kajtek 
chciał się podzielić wrażeniami z wycieczki 
do wrocławskiego afrykarium. Całą drogę 
opowiadał o swoich przeżyciach, ale Karo-
lina myślała zupełnie o czymś innym. 

- Karola! Karola! Halo! Tu ziemia!
- Kajtek, co mówiłeś?
- Karolina, ty mnie w ogóle nie słu-

chasz! – powiedział z wyrzutem Kajtek.  
– A w afrykarium było naprawdę super. 
Możemy poprosić naszą panią i pojechać 
tam na wycieczkę klasową.

- Co?... Tak, tak. Możemy pojechać.
- Ciebie to nie interesuje? Zawsze lubiłaś 

zwierzęta.
- I nadal lubię, tylko widzisz…
- Właśnie widzę, że ty jesteś dziś jakaś 

dziwna. I w ogóle… prawie nic nie mó-
wisz, a zwykle gadasz jak najęta.

- To chociaż raz ty możesz mnie zagadać 
– zdenerwowała się Karolina.

Kajtek bardzo się zdziwił. Karolina ni-
gdy tak nie mówiła, nie zachowywała się 
tak. Właściwie bardzo rzadko się kłócili.  
A tymczasem teraz kłótnia wisiała w po-
wietrzu. Kajtek nie chciał się kłócić.

- Karolina, ty nigdy taka nie byłaś. Co się 
stało? Nie chcę się kłócić, mów o co chodzi. 
Przecież jestem twoim przyjacielem.

- Bo widzisz Kajtek, w nocy pogotowie 
zabrało moją babcię do szpitala.

Czekoladowe lekarstwo
- No coś ty! Przecież wczoraj po połu-

dniu rozmawialiśmy z nią, była zupełnie 
w porządku.

- Chyba stało się coś złego, bo pogoto-
wie jechało do szpitala na sygnale. Tak się 
boję, a nic nie wiem.

- To chodź, zapytamy twoich rodziców. 
- Mama cały czas jest przy babci w szpi-

talu, a tata nic mi nie chce powiedzieć. Cią-
gle tylko powtarza, że trzeba czekać.

- Wiesz co, widzę, że z naszej wyprawy 
na plac zabaw nic dzisiaj nie wyjdzie.

- Nie chce mi się dziś bawić. Nic mi się 
nie chce.

- A lubisz gorącą czekoladę?
- Lubię, a co to ma wspólnego z tym 

wszystkim?
- Oj ma, ma. Moja mama mówi, że na 

smutki najlepsza jest gorąca czekolada.
- I myślisz, że jak wypiję gorącą czekola-

dę, to przestanę się bać?
- Zobaczymy – powiedział Kajtek z dziw-

ną miną.
Dzieci wróciły ze spaceru. Kajtek przy-

gotowywał w kuchni gorącą czekoladę,  
a Karolina wzięła do ręki książkę, która le-
żała na biurku Kajtka i zaczęła ją kartkować. 
Nagle zatrzymała się na stronie z ilustracją.

- Karolina, jest nasza czekolada. Co tak 
wlepiasz gały w tą kartkę?

- Co? Kajtek, ja znam tą ilustrację.
- No coś ty, ja też.
- Kajtek, ty nie rozumiesz…
- To mnie oświeć.
- Taki sam obraz wisi u babci w pokoju.
- Karolina, a pamiętasz tę historię?
- Pewnie. Wieczorem Jezus kazał uczniom 

wsiąść do łodzi i przeprawić się na drugi 
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brzeg. Sam pozostał, 
poszedł na osobność 
i modlił się. Ucznio-
wie wsiedli do łodzi 
i wyruszyli w drogę. 
Odpłynęli już dość 
daleko. O czwartej 
straży nocnej przy-
szedł do nich Jezus. 
Szedł po wodzie. 
Oni przestraszyli się, 
bo myśleli, że to ja-
kaś zjawa. Ze strachu 
krzyknęli. A Jezus…

- Wiem, pamię-
tam… A Jezus po-
wiedział im: Ufajcie, 
Ja jestem, nie bójcie 
się! Piotr powiedział: 
Panie, jeśli to jesteś 
Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Je-
zus powiedział: Przyjdź! Wtedy Piotr wy-
szedł z łodzi i szedł do Niego po wodzie.

- Czekaj, ja dalej opowiem – w pewnej 
chwili zawiał silny wiatr i Piotr przestra-
szył się, i wtedy zaczął tonąć. Z przeraże-
niem wołał: Jezu, ratuj mnie! Jezus wy-
ciągnął rękę, chwycił go i powiedział:  
O małowierny, czemu zwątpiłeś? Gdy we-
szli do łodzi, wiatr ucichł. Uczniowie, którzy 
byli w łodzi, złożyli mu pokłon i wyznali: 
Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym!

- Kajtek, czy to nie dziwne, że otworzy-
łam twoją książkę właśnie na tej ilustracji?

- A może to znak. Piotr zaufał Jezusowi  
i wtedy przestał się bać.

- Masz rację, że wcześniej o tym nie po-

myślałam. Pomodlisz się ze mną?
- No pewnie, to na pewno pomoże. 
Po modlitwie usłyszeli dzwonek do 

drzwi. Kajtek pobiegł sprawdzić, kto przy-
szedł. Po chwili do pokoju wszedł tato Ka-
roliny. 

- Czy znajdzie się dla mnie kubek gorącej 
czekolady?

- Oczywiście, już biegnę przygotować – 
powiedział Kajtek.

- Tak myślałem, że was tu znajdę. Karo-
linko, przynoszę dobre wieści. Babcia czu-
je się już dużo lepiej. Zostanie kilka dni  
w szpitalu na obserwacji. Lekarze zrobią jej 
badania, ale teraz wszystko będzie już do-
brze.

Anna Wantulok


