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- Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię - głos pani katechetki dobiegał 

do Krzysia jakby z innej galaktyki. Chłopak już myślał o treningu! Ubrany oczywiście                       

w najmodniejszą bluzę i najdroższe spodnie, już gotował się na trening narciarski. 

 „Co tak długo… Spóźnię się na trening, a muszę ćwiczyć porządnie, by być gotowy 

na zawody?” - pomyślał i nerwowo spojrzał na zegarek. 

 -Uff, już prawie koniec - mruknął pod nosem. Jego ostatnie słowo praktycznie zlało się 

z  dźwiękiem dzwonka. Krzysiek radośnie ruszył przed siebie, nie zauważając stojącego przed 

nim pierwszaka i potykając się o jego plecak. Gdy nasz bohater uniósł głowę, spostrzegł, 

że właściciel plecaka płacze. „Najwyraźniej był to dla niego trudny dzień, pomogę mu” – 

pomyślałby każdy inny uczeń. Ale nie Krzysiek, w dodatku spieszący się na trening!  

- Beksa lala, się rozryczała - złośliwie zaśpiewał i umknął na zewnątrz, zostawiając za sobą 

rozżalonego ucznia. 

- Skup się, musisz ominąć wszystkie słupki slalomem! - trener raz po raz przypominał zadanie 

Krzysiowi.  

- Tak, tak, nie musi mi pan tysiąc razy powtarzać…  

- Dobra, gotowi, do startu, start! - Krzysiek pomknął jak wicher w dół stoku. Raz po raz omijał 

słupki, w końcu, wykonując manewr zatrzymania, uśmiechnął się do trenera, pytając:  

- Jak mi poszło?  

Instruktor zdążył jeszcze zawołać:   

- Uważaj, na… - gdy nagle nastąpił huk, chwila czystego bólu i w końcu ogarniająca wszystko 

ciemność. Chłopak widział przebłyski tego, co się działo: przerażoną twarz trenera kończącego 

zdanie „…drzewo!!”, migające niebiesko-czerwone światła karetki, panią w kitlu lekarskim 

mówiącą: „Ojojoj, źle to wygląda…”. W końcu nasz nieszczęśliwy narciarz obudził się na 

dobre. Okazało się, że leży na szpitalnym łóżku. Pierwsze zdanie, jakie usłyszał, całkowicie 

zrujnowało mu życie:  

- Złamałeś poważnie nogę. Będziesz mógł chodzić, ale na pewno nie jeździć na nartach…  

Kolejne tygodnie upływały mu na różnych badaniach i rehabilitacji.  Gdy w końcu został 

wypisany i wrócił do domu, zamknął się w czterech ścianach swojego pokoju. Świat 

zewnętrzny kompletnie przestał go interesować. Kiedy jego młodszy brat, Ignaś, próbował 

z nim porozmawiać, Krzyś od razu zaczynał krzyczeć na całe gardło:  

- Wynoś się stąd gówniarzu!!!  

Na rodziców, którzy próbowali mu pomóc, też wrzeszczał: 

- Nienawidzę was!!! Wynocha!!!   

Nie chciał chodzić do szkoły, jadł tylko rzeczy zamówione przez Internet, w ogóle Internet stał 

się dla niego jedyną formą kontaktu ze światem. Całymi dniami ślęczał przed komputerem, 

grając w gry, oglądając filmy i rozmawiając z kolegami. Jednak nic go nie pocieszało, wciąż  

w środku czuł palący gniew na wszystkich i wszystko, co go otaczało. W końcu zaczął nawet 

przeglądać i hejtować wszystkie wpisy na blogach innych osób, dla poprawy nastroju: Maciek 

wygrał na loterii 10 000 zł? „Słabeusz, mogłeś wygrać 1 000 000, gdybyś się postarał.” 

Martyna dostała jedwabną sukienkę? „Damulka chce się ubierać jak najlepiej, by zwrócić 



uwagę innych, jednak wciąż jest frajerką.” Zostawił w ten sposób aż 100 złośliwych 

komentarzy w ciągu tygodnia! I nawet zaczęło mu się to podobać!  

Ten dzień zaczął się jak każdy inny, nic nie zapowiadało, że będzie przełomowy. 

Zaczęło się od porannego przeglądu poczty e-mailowej. Krzyś był w tak dobrym humorze, że 

nawet przeczytał polecenie przesłane przez panią katechetkę: „Opisz, jak rozumiesz osiem 

błogosławieństw”. A to duże osiągnięcie, ponieważ zawsze ignorował maile od nauczycieli. 

Jednakże już chwilę później powrócił do swojego zwykłego stanu i nabrał ochoty na codzienną 

dawkę złośliwości. Przejrzał kilka artykułów, oczywiście zostawiając jadowite komentarze, 

gdy natknął się na wpis trzynastoletniego Emila. Tak jak zawsze, planował zostawić szyderczy 

komentarz. Przeczytał pierwsze zdanie: „Wczoraj miałem bardzo zły dzień, złamałem nogę.” 

Krzysiek chciał napisać coś w stylu: „Tylko nogę? Bo z twoją głupotą myślałbym, że także 

obie ręce.”, jednak coś kazało mu czytać dalej. Wraz z lekturą kolejnych linijek tekstu chłopak 

był coraz bardziej zdumiony: „Emil jest niesłyszący?! Mimo tego wybrał się z tatą w podróż 

dookoła świata trwającą aż rok?! Złamał sobie nogę, wpadając w szczelinę skalną podczas 

wspinaczki na Górę Kościuszki, bo nie usłyszał krzyku swojego taty, który próbował go 

ostrzec. Trafił do szpitala, i choć nie będzie mógł biegać, to zamierza kontynuować podróż?!” 

Szczególnie do serca Krzysia trafiło zdanie: „Pamiętacie jeszcze moje małe postanowienie z 

początku podróży? Obiecałem każdego dnia mojej podróży uczynić jedną, drobną, ale dobrą 

rzecz. Dzisiaj również mi się udało – pocieszyłem    w szpitalu małą dziewczynkę, którą bardzo 

bolała złamana ręka i dałem jej swój wisiorek na szczęście.”  

Po przeczytaniu wpisu, Krzyś wciąż patrzył w ekran z niedowierzaniem. „Teraz 

otworzyły się przede mną zupełnie nowe możliwości” – odkrył zaskoczony. Ile nowych 

pomysłów zaczęło mu się kłębić w głowie! Chłopiec uświadomił sobie, że choć nigdy 

nie będzie już mógł jeździć na nartach, to tak jak Emil, może zostać odkrywcą! Mało tego, 

może zacząć całkowicie inne życie, może zostać kimkolwiek zechce – naukowcem, 

informatykiem, nauczycielem! „Jednak - pomyślał - warto zacząć od małych rzeczy.”. Krzyś 

długo siedział w milczeniu, a później pracowicie pisał coś w zeszycie od religii. Następnie 

uśmiechnął się pod nosem (tym razem prawdziwie, nie złośliwie) i pokuśtykał, podpierając się 

kulą. Po chwili zapukał delikatnie do pokoju Ignasia. Ignaś zaskoczony otworzył drzwi 

i zapytał z lekkim przestrachem w głosie:  

- Czego chcesz?  

 Krzyś na to, puszczając mu oko:  

- Zagramy w coś?  

Pokój Krzysia stoi pusty. Zza ściany słychać śmiechy chłopców. Nagle przez okno 

wpada powiew wiatru. Przelatuje przez pokój i za chwilę niknie za drzwiami, by opuścić dom 

innym oknem. Jednak zostawia po sobie ślad – zeszyt do religii  ze świeżo uzupełnioną notatką, 

spada na podłogę otwarty na stronie o ośmiu błogosławieństwach, a ostatnie promienie 

zachodzącego słońca oświetlają zdanie, znajdujące się na końcu tekstu: W ciszy twoje serce 

znajdzie odpowiedzi, których twój umysł znaleźć nie potrafi. 

 

 


