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 „Ktoś się długo pochylał nade mną”
Ktoś się długo pochylał nade mną
Cień nie ciążył na krawędziach brwi.
Jakby światło pełne zieleni,
jakby zieleń, lecz bez odcieni,
zieleń niewysłowiona, oparta na
kroplach krwi.

To nachylenie dobre, pełne chłodu
zarazem i żaru,
Które się we mnie osuwa, a pozostaje
nade mną,
chociaż przemija opodal - lecz wtedy
staje się wiarą i pełnią.

To nachylenie dobre, pełne chłodu
zarazem i żaru,
taka milcząca wzajemność.

Zamknięty w takim uścisku - jakby
muśnięcie po twarzy,
po którym zapada zdziwienie i cisza,
cisza bez słowa,
która nic nie pojmuje, niczego nie
równoważy -
w tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie
Boga.

„Odkupienie szuka Twego kształtu –
Siostra”
1. Rośniemy razem.
Rosnąc w górę: przestrzeń zieleni
podparta sercem
idzie naprzeciw brzemionom wiatru
zrzucanym znienacka w listowie,
rosnąc w głąb: nie rosnąć, odkrywać,
jak głęboko zapuściłaś korzenie,
że jeszcze głębiej...

Poruszamy się w mroku korzeni
zapuszczonych we wspólnej glebie.
Porównuję stąd światła w górze:
refleks wody na brzegach zieleni.

2. Żaden człowiek nie ma ścieżek
gotowych.
Rodzimy się jak gąszcz,
który może zapłonąć podobnie jak
krzak Mojżesza
lub może uschnąć.

Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo
mogą zarosnąć na nowo,
przecierać je trzeba tak długo, aż staną
się proste
prostotą i dojrzałością wszystkich

chwil:
oto każda chwila się otwiera całym
czasem,
staje jakby cała ponad sobą,
znajdujesz w niej ziarno wieczności.

3. Kiedy ciebie nazywam siostrą,
wówczas myślę, że każde spotkanie
nie tylko nosi w sobie wspólnotę chwili,
lecz ziarno tej samej wieczności.
„Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej”
Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej,
która w wieczność niezmierną opływa,
za dotknięcie dalekiego żaru,
w którym ogród głęboki omdlewa.
Zmieszały się chwila i wieczność,
kropla morze objęła -
opada cisza słoneczna
w głębinę tego zalewu.

Czyż życie jest falą podziwu, falą
wyższą niż śmierć?
Dno ciszy, zatoka zalewu - samotna
ludzka pierś.
Stamtąd żeglując w niebo
kiedy wychylisz się z lodu,
miesza się szczebiot
dziecięcy - i podziw.

Wybór wierszy Karola Wojtyły -  Jana Pawła II

Jakby potwierdzając  słowa konsula,
właśnie tego dnia w kaliningradzkim rzecz-
nym porcie zacumował jacht „Województwo
Toruńskie” pod polską flagą.  W taki niezwyk-
ły sposób przybyła do Kaliningradu delegacja
z Torunia z wice burmistrzem miasta Zbignie-
wem Fiderewiczem na czele. Tak ważni goście
przypłynęli do nas na jachcie po raz pierwszy
w historii.

Cóż, najtrudniejszy jest początek.
Żeby wszyscy się przyzwyczaili i nikt się nie
dziwił, wiele trzeba jeszcze zrobić. Przekonali
się o tym uczestnicy konferencji już
następnego dnia, kiedy z pomocą firmy „Pory
roku” odwiedzili miejsca, gdzie przebiega
kanał Mazurski. Pracy jest sporo. Ale jak
zauważył konsul J. Czubiński, - „Jeśli
połączymy nasz wysiłek i zaczniemy pracę, a
najważniejsze – będziemy głośno o tym
mówić, to sprawa ruszy z martwego punktu.”

ZAPOMNIANY KANAŁ MAZURSKI
Rozmawiano o rozwoju żeglarstwa,

utworzeniu w Kaliningradzie i innych nad-
morskich miastach portów dla jachtów. To
oczywiście będzie wymagało niemałych
inwestycji. Oto wypowiedź obecnego na
konferencji posła Rady Miejskiej  Kalinin-
gradu W. Bezrukowa: „Uważam, że włożenie
środków w rozwój wodno-sportowej turys-
tycznej infrastruktury miasta i Obwodu jest
konieczne,  w przyszłości w pełni się opłaci i
przyniesie inwestorom duży zysk. Natomiast
bez jachtowego centrum Kaliningrad, jako
wielkie europejskie centrum turystyczne z
odpowiednim położeniem geograficznym,
może po prostu nie zaistnieć. Poza tym są to
też dodatkowe miejsca pracy, nie mówiąc już
o zdrowym trybie życia.”
                                                     D. Osipow

Foto autora
Śluza kanału Mazurskiego
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