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TO CO MAM 

 

 

 Stare drzewa, zgarbione już lekko pod ciężarem gęstych koron, rzucały ogromny cień 

na ziemię. Poranna rosa pozostawiła po sobie wspaniałe wrażenie. Krople odbijały czerwone 

promienie wschodzącego, zaspanego słońca. Las mienił się i dorównywał teraz pięknością 

gwiazdom, które gdzieś wyżej dalej go obserwowały. Niebo pomału traciło ciepłe kolory, 

pokaz słońca dobiegał końca. Zarumienione obłoki zdawały się być niezadowolone z tego 

faktu, gdyż podążały wraz z światłem w górę, by jeszcze choć na chwilę poczuć jego ciepło. 

Delikatny, zimny wietrzyk falował trawą i gałęziami prostych zaostrzonych choinek. Uśpione 

miasto zaczynało powoli wracać do życia. Trąbienie klaksonów, ciche rozmowy, radosne, 

choć często ospałe powitania. 
 

 Poranek uśmiechał się do ludzi, choć niezauważany, może zapomniany, w całym 

pośpiechu tego świata. Przechadzał się po powoli zapełniających się ulicach. Kochał patrzeć 

na wszystkich ludzi wesołych i tych przygnębionych, zmęczonych i energicznych, ładnych 

i… ładnych. Dzieci ocierające ze snów powieki, zaspane, szykujące się na codzienną 

przygodę, prędko pakowały się do szkoły, z nieustającym przeczuciem, że o czymś 

zapomniały. Z wielkim trudem, w całym bałaganie swoich myśli wygrzebują ważne 

informacje, o których „koniecznie miały nie zapomnieć”. Dorośli żyjący dwoma życiami, 

swoich dzieci i własnym. Często trudne próby wyciągnięcia swoich skarbów z łóżka, 

szykowanie jedzenia, pakowanie do szkoły… Zmaganie z wielkim wyścigiem poranka. Pełne 

miłości, choć wyczerpane już spojrzenie rzucane na pożegnanie. Znajdowanie czasu na 

wszystko, zaczynając od najmniejszych drobnostek, życie w ciągłym stresie, w pracy, domu. 

Dbanie o szczęście drugiego człowieka, próba ocalenia własnego. To nie należy do 

najłatwiejszych zadań. Poranek o tym wiedział, doceniał ten pośpiech, rozgardiasz, kochał 

patrzeć na to wszystko. Jednak brakowało mu tego, co ma Wieczór. Tych uśmiechów, 

emocjonujących opowiadań z całego dnia i powolnego szykowania się do snu. To wszystko 

było takie pełne spokoju, zupełne przeciwieństwo chłodnego poranka.  
 

 Dzień obserwował wszystko uważnie. W każdej sekundzie gdzieś coś się działo. A to 

zwykły wypad na basen, do kina z koleżankami, gra w piłkę z kumplami, lub coś większego 

tak jak wygrana w Lotto, skok na bungee, wyścigi na koniach… Jednak on takie rzeczy 

widział na co dzień, więc nie robiły na nim wielkiego wrażenia. Raz mocno świeciło słońce, 



nie dając nawet szansy wydłużyć się cieniom, innym razem padał deszcz pozostawiając 

przyjemny zapach wilgoci. Jednego dnia ludzie mijają się z parasolami, drugiego już chodzą 

w okularach słonecznych. Spojrzy w bok i już widzi pierwsze łodyżki przebiśniegów, 

odwróci się i już spadają barwne liście niczym czerwony dywan dla jesieni. Taka była jego 

rzeczywistość. Zawsze coś się działo. Szybko, bez chwili na oddech, bez przerwy, i tak w 

kółko. Nigdy się nie nudził, życie co chwilę zmieniało bieg, sens, gdziekolwiek by był 

zawsze, ale to zawsze było coś ciekawego. Słodki zapach babcinego ciasta, test z matematyki, 

awans w pracy, czy wycieczka rowerowa… Widział emocje na twarzach ludzi, smutek, 

szczęście, wstyd, złość, strach. Słyszał ich rozmowy te wesołe, pełne śmiechu i ze łzami w 

szklistych oczach. Widział zapalone jak dwa płomyki rumieńce, szczere uśmiechy  

i prawdziwe grymasy. Jednak mimo ogromu doświadczeń brakowało mu tego, co posiadał 

Poranek i Wieczór. Wszyscy się dziwili, czego niedostatek mógł czuć Dzień. Przecież widział 

wszystko. Mógł zajrzeć wszędzie. Dlaczego więc był nieszczęśliwy? 
 

 Słońce powoli malowało niebo na różowe i pomarańczowe odcienie. Obłoki ponownie 

zaczęły chwalić się swoją nową, zarumienioną jak róże w ogródku sąsiadki, kreacją. Ostatni 

posiłek jedzony przy jednym stole. Ciepłe, żółte światło żarówki w każdym z okien. 

Zamykanie sklepów i małych, zielonych kiosków na rogu. Wszystko powoli cichnie, już tylko 

pojedyncze samochody krążą po ulicach.  
 

 Ciepły Wieczór zgasił wszystkie światła na ulicach, tylko gdzieniegdzie lampki 

świeciły jeszcze w małych okienkach wieżowców. Nasłuchiwał ptasich kołysanek, wydarzeń 

z całego dnia, i tych smutnych i wesołych, starych lub zupełnie nowych. Każdy rozmawiał 

inaczej, każdemu inna część dnia zapadła w pamięci. Teraz już nie musieli się śpieszyć, tylko 

kładli się pod grubą, wielką kołdrą i wygodnie zasypiali… Sny zaczynają być przesyłane 

przez gwiazdy, które teraz królują na nocnym niebie. Kolorowe wspomnienia, czasem 

straszne lub warte zapamiętania sytuacje mieszają się w jedną całość, tworząc niewyraźny 

obraz przeżycia, które bardzo często nawet nie miały miejsca. Jednak ludzie przeżywają takie 

rzeczy, krzyczą przez sen, rozmawiają, kłócą się, uśmiechają, nawet chodzą. Księżyc lekko 

oświetla teraz zimnym, białym światłem ulice i drogi, samotne teraz, złowrogo ciche. Czarne 

cienie tańczą pod sennym niebem, nabawiając ludzi o dreszcze. Wieczór kochał na to patrzeć, 

na ten brak pośpiechu, na te rozmowy i sny. Jednak brakowało mu czegoś, co posiadał Dzień. 

Słyszał wiele opowieści, jednak nigdy nie mógł ich zobaczyć. Widział tylko gasnące światła i 

to samo monotonne „dobranoc” rzucane naraz w setkach domów. Brakowało mu bardzo 

jakiejś zmiany, za to Dzień doświadczał jej cały czas. Co chwilę działo się coś nowego, 

ciekawego. Wieczór bardzo tego pragnął.  
 

 Wstał Poranek, minął Dzień, odszedł Wieczór. Wszystko zniknęło gdzieś między 

przyszłością a przeszłością. Poranek o chłodnym spojrzeniu, szybko powiedział o swoim 

problemie. Wyżalił się Wieczorowi, zazdroszcząc mu tego spokoju i miłości. Opowiadał jak 

to on zawsze musi żyć w pośpiechu, stresie, bez chwili na odpoczynek. Wieczór z zaspanym 

wyrazem twarzy, powoli mówił o tym, że też nie jest zadowolony ze swojej pozycji. Wieczne 

słuchanie opowiadań, bez możliwości ich zobaczenia, też nie jest zabawne. Dzień westchnął 

tylko i powiedział: 



- Dlaczego nie doceniacie tego co macie? Naprawdę nie dostrzegacie tego, jak dużo możecie 

zobaczyć? Tak, wiem… Dziwicie się. Czego może mi brakować? Czego mogę wam 

zazdrościć? Nie tego pośpiechu… Ani tych wszystkich sytuacji, które widzę na co dzień. 

Pragnę tylko widzieć miłość, przyjaźń, zrozumienie. Zwykłe „dzień dobry”, czy „dobranoc”. 

Najprostsze „miłego dnia”, „włóż czapkę”, „uważaj na siebie”. Co z tego, że widziałem 

miliony pocałunków i słów „kocham cię”. Słowa to tylko słowa. Niczego nie udowadniają. 

Widziałem tak wiele rzeczy, jednak to wam jest dane ujrzeć prawdziwą troskę, dbanie  

o siebie nawzajem. To wam jest dane zobaczyć ten wielki dowód miłości. Chociaż ja widzę 

najwięcej, nie mogę zobaczyć najważniejszego.  
 

Wystarczy zatrzymać się, dostrzec i powiedzieć: TO CO MAM, JEST WSZYSTKIM! 

 


