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Najważniejsza miłość 
 

Przez całe życie spotykamy na swojej dro-
dze osoby, rzeczy lub zdarzenia, które w 
jakiś sposób sprawiają, że się w nich zako-
chujemy. Miłość ta zaczyna podporządko-
wywać sobie nasze życie. Powoduje, że 
mamy ochotę stawiać sobie nowe cele 
i jest naszą motywacją do dalszej pracy. 
Jednakże, kiedy nadchodzi zawód, niepo-
wodzenie czy całkowite rozstanie, nagle 
wydaje nam się, że zostaliśmy sami i już 
nie mamy kogo kochać. Doszukujemy się 
w sobie wszelkich negatywów, obwiniamy 
siebie i szukamy tzw. dziury w całym. Za-
pominamy niestety, że tą najważniejszą 
miłością powinniśmy obdarowywać siebie 
samych, bo tylko wtedy nasze życie stanie 
się bardziej wartościowe, a niepowodzenia 
będą mniej uciążliwe. 

Człowiek od samego początku uczony jest 
miłości i szacunku względem bliźniego 
oraz okazywania pomocy i wsparcia in-
nym, przy czym, moim zdaniem, w pierw-
szej kolejności powinien być uczony miło-
ści do samego siebie, umiejętności tego, 
w jaki sposób powinien traktować z sza-
cunkiem właśnie swoje ciało i wnętrze. 
Niewątpliwie jest to jedna z najtrudniej-
szych lekcji, jakie  każdy z nas powinien 
przeżyć w swoim życiu. Cała trudność chy-
ba głównie polega na tym, że nikt tak na-
prawdę nie jest nami, nie może przeżyć i 
podejmować za nas decyzji.  

Miłość do siebie to tak zwana miłość wła-
sna, która często odbierana jest jako prze-
jaw egoizmu. Społeczeństwo interpretuje 
poczucie własnej wartości, zadowolenie ze 
swojego ciała i życia oraz dążenie do 
szczęścia jako zbyt dużą pewność siebie 
i arogancję, a to, jak wiemy, jest negatyw-

nie odbierane. Często to właśnie inne oso-
by na naszej drodze stają się największą 
przeszkodą. Ten proces można w łatwy 
sposób przeobrazić w metaforę. Wyob-
raźmy sobie człowieka tworzącego wielką 
mozaikę. Ta mozaika to oczywiście jego 
miłość i postrzeganie siebie samego w taki 
sposób, by czuł się szczęśliwy i spełniony. 
Człowiek ten spotyka na swojej drodze 
wielu ludzi, którzy chwalą jego dzieło, po-
trafią je docenić i podziwiać, równocześnie 
sprawiając, że ta osoba widzi, iż zrobiła 
dobrą robotę i jest z niej dumna. Mimo to, 
w pewnym momencie życia może ona 
usłyszeć oszczerstwa lub krytykę, która ma 
na celu jedynie negację. Te złe komentarze 
to przysłowiowe skazy na dziele. I nawet 
jeśli ludzie wokół nie są w stanie ich do-
strzec, twórca pomimo to, że dalej jest do-
ceniany, zawsze będzie widział te drobne 
uszczerbki, będą się one rzucać mu w oczy, 
a on sam będzie zastanawiał się, dlaczego 
pomimo tak ciężkiej pracy, jakiej dokonał, 
ktoś może wypowiadać się na temat jego 
dzieła. Wtedy to ta piękna miłość  i poczu-
cie szczęścia zostają zmącone. A jak sami 
dobrze wiemy, negatywne sytuacje zostają 
z nami znacznie dłużej. Nie chcę tutaj po-
padać w skrajność i sądzić, iż krytyka jest 
zła. Musimy jednakże pamiętać, że budo-
wa własnej wartości jest znacznie dłuższa 
i bardziej pracochłonna, aniżeli niszczenie 
jej. Nigdy nie wiemy co przeżyła dana oso-
ba, jak traktuje siebie i jak przez to po-
strzega innych.  

Podczas tworzenia szacunku do siebie mu-
simy być tak samo uważni, jak podczas 
obdarowywania tym uczuciem innej oso-
by. Budowa własnego ja, a co więcej – mi-
łości do siebie, tak jak już wspomniałam, 
nie jest najprostszą rzeczą. Akceptacja  
swojego ciała i duszy dla każdego przycho-
dzi w innym czasie i nie każdemu jest ona 
bez wysiłku dana. Ważne jest, by zacząć 
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budować swoje „ja” od zaufania własnej 
osobie. W ten sposób możemy dobrze do-
konywać wyborów i z lepszym skutkiem 
ponosić ich konsekwencje. Uczciwość wo-
bec siebie skutkować będzie też tym, że 
inni zaczną nas postrzegać jako godnych 
zaufania. Co więcej, dzięki lojalności wo-
bec samego siebie, nie wejdziemy w rela-
cje, które mogą być dla nas toksyczne, 
a tym  bardziej nie damy się zmanipulo-
wać. Wbrew temu, że wydaje nam się, iż 
ludzie nie są w stanie tego zobaczyć, tak 
naprawdę podświadomie traktują nas w 
sposób taki, jaki my sami tego chcemy. Bo 
jeśli widzą, że szanujemy i kochamy siebie, 
automatycznie jest im trudniej również 
tego nie robić. Ważne też jest aby być 
obecnym w swoim życiu. Chodzi o to, by 
od czasu do czasu zatrzymać się i zadać 
sobie pytanie: czy działamy właściwie? Jak 
się w danej chwili czuję? Takie szybkie „ra-
chunki sumienia” pomagają nam zauwa-
żyć, że czasami zbaczamy z torów. 

Niestety, nawet jeśli uda nam się poko-
chać siebie za to, jacy jesteśmy, zdaję so-
bie sprawę, że kwestia akceptacji własne-
go wyglądu może okazać się znacznie 
trudniejszym orzechem do zgryzienia.  
Media ciągle zarzucają nas masą zdjęć 
i wiadomości ze świata celebrytów, świata 
pełnego pięknych modelek, przystojnych 
piosenkarzy lub dobrze zbudowanych 
sportowców. Poza tym ciągła presja ze 
strony społeczeństwa, które w ogromnej 
większości akceptuje jedynie doskonałość, 
sprawia, iż człowiek ma problem, by zaak-
ceptować samego siebie. Praca nad tym 
jest zdecydowanie najbardziej karkołom-
na, ale jeśli osiągniemy już sukces, może-
my mieć pewność, że będzie się nam to 
opłacać do końca życia. Najtrudniejsza 
rzeczą do przeskoczenia podczas tworze-
nia, można powiedzieć „wykończenia mo-

zaiki” nie będzie fakt, jak inni ludzie nas 
postrzegają, a niestety nasza własna psy-
chika. To my decydujemy, czy nasze ciało 
nam odpowiada, czy może jedna warto 
nad nim popracować. Nie dajmy się prze-
konywać, że to co mówią inni o nas, ma 
większe znaczenie. My sami jesteśmy ska-
zani na przebywanie w swoim towarzy-
stwie do końca życia, więc to, co wmawia-
ją nam inni, na samym końcu i tak okaże 
się mało ważne, czyż nie? 

 Wiem, że czasownik „pracować” pojawił 
się już za dużą ilość razy, ale jeżeli chcemy 
osiągnąć zamierzone efekty i pokochać 
siebie, nic innego nam nie pomoże, jak na-
sza osoba i jej wytrwałość w dążeniu do 
celu. Najlepszą motywacją dla nas powi-
nien być fakt, że po osiągnięciu zwycię-
stwa staniemy się dla siebie samych opo-
ką, najlepszymi przyjaciółmi, nasze związ-
ki, w które będziemy wchodzić będą war-
tościowe i miłość, którą obdarzymy innych 
stanie się pełnowartościowa i czysta.  

Na koniec znalazłam cytat, który mam na-
dzieję zachwyci was tak samo jak i mnie. 
Pani Marta Pyrchała-Zarzycka powiedziała 
kiedyś:  

„Wyobraź sobie, że twoje serce jest 
dzbanem. Kiedy ty nie kochasz siebie, ten 
dzban jest pusty. Możesz tylko udawać 
przed sobą i przed innymi, że nalewasz 
z tego dzbana innym. Możesz nawet 
wierzyć, że to jest prawdziwe. Inni też 
mogą w to wierzyć, ale prawda jest taka, 
że ty wtedy tylko zachowujesz się, jakbyś 
dzieliła się zawartością dzbana. Nie 
możesz dać komuś tego, czego sama nie 
masz. 

Jeśli zaś kochasz siebie, to twój dzban jest 
pełny i rzeczywiście możesz nalewać do 
filiżanek ludzkich serc”.  
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Życzę wszystkim, by życie układało się tak, 
aby wasza mozaika stała się dla was na-
piękniejszym dziełem, a dzban, bez 
względu na wszystko, było zawsze 
wypełniony po brzegi miłością. 

Natalia Wrona 

„You are...”  

You are the sunshine on the sky 

You are the air I need to survive 

You are the dream I don’t want to wake 
up from 

You are the book I don’t want to end 

You are my heart I cannot live without 

You are my inspiration 

You are my destiny 

You are the most important to me  

You are the first and last thing I want to 
look at every day 

You are the only person I want to spend 
the rest of my life with 

You are my lover 

You are my best friend 

You are my everything 

You are the only person I’ve ever told I 
love you 

Miłość lepsza niż NFZ 

Nie ma się co łudzić – jest wiele rzeczy, 
które działają lepiej niż NFZ, ale akurat mi-
łość jest dość ciekawym przypadkiem. 
Każdy się domyśla, że ma jakiś wpływ na 
nasze zdrowie, ale jaki dokładnie? 

Okazuję się że stały związek może w dwo-
jaki sposób oddziaływać na naszą wital-
ność. Witalność to ogół, na który składa 
się zdrowie fizyczne jak i psychiczne uwi-
docznione w czyjejś energii życiowej. 
Z jednej strony miłość może działać pozy-
tywnie, na przykład poprzez zmniejszanie 
odczuwanego przygnębienia co widoczne 
jest na poniższym wykresie1: 

Jednakże, brak odczuwanej miłości, lub 
nagłe zerwanie kontaktu z drugą połówką 
może mieć wpływ negatywny. Potwierdza-
ją to obserwacje Parkes’a2, który zauważył, 
że spośród 4486 wdowców w wieku 55 lat 
i starszych  213 umarło w ciągu 6 kolej-

                                                           
1 Traupmann J. and Hatfield E.: Love and Its Effect on Men-
tal and Physical Health. In Aging: Stability and change in the 
family 1981 p. 262 
2 Parkes, C.M. The effects of bereavement on physical and 
mental health: A study of medical records of widows. Brit-
ish Medical Journal 1964 p. 274-279 
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nych miesięcy po utraceniu partnerki, co 
oznacza, że śmiertelność dla tych osób jest 
o 40% wyższa niż przewidywana przy tej 
grupie wiekowej. Po kolejnym pół roku, 
śmiertelność powoli powraca do normy.  

Wszystkie omówione do tej pory statystyki 
są oparte na danych dotyczących związku 
kompletnego3, na który składa się namięt-
ność, intymność i zaangażowanie. Te dane 
są najpewniejsze i w najbardziej dostrze-
galny sposób pokazują korzyści wynikające 
z bycia w związku ze stałym parterem/ką. 
Można natomiast przedstawić ogólną za-
leżność między miłością, stresem, pozy-
tywnymi i negatywnymi skutkami4:  

Taki stan rzeczy jest powiązany oczywiście 
z chemią i biologią. Związki chemiczne (np. 
te widoczne w powyższym schemacie) ma-
ją na nas korzystny wpływ, a ich działanie 
jest wzmożone w trakcie trwania związku. 
Według teorii ewolucji, organizmy zawsze 
dążą do doskonałości, a dobre relacje 
z innymi są z punktu widzenia ewolucji 
krokiem w dobrym kierunku.  

Podsumowując: Zamiast czekać na wizytę 
u lekarza można zająć się doskonaleniem 
swojego życia miłosnego. Zależność mię-

                                                           
3 Wojciszke B.: Psychologia Miłości 01.2016  p. 25-27 
4 Esch T. and Stefano GB.: Love promotes health. Neuroen-
docrinology Letters 2005 p. 266 

dzy miłością, a zdrowiem jest nie tyle nie-
zaprzeczalna, co znacząca. Spadek odczu-
wanego przygnębienia o połowę przy sta-
łym związku w stosunku do osób, które 
dopiero co rozpoczęły swoją przygodę 
z miłością to wynik wręcz celujący. Bycie 
świadomym skutków jakie niesie ze sobą 
dobry związek, a jakie zły, może nam po-
móc w podejmowaniu ważnych decyzji, na 
które spojrzymy nie tylko pod kątem na-
szych uczuć, ale także naszego zdrowia. 
Szkoda je w końcu tracić dla kogoś, kto nie 
jest nas wart. 

Daniel Fochtman 

Miłość, ale jaka? 

Prawie każdy z nas doświadczył w swoim 
życiu miłości. Jednak czy ktoś z Was kiedy-
kolwiek zastanawiał jaka to była miłość? 
Przypuszczam, że gro osób nie miała czasu 
na takie kontemplacje. W takim razie mu-
simy zasięgnąć pomocy od kogoś kto do-
kładnie przestudiował ten temat wcze-
śniej. Tą osobą jest Platon- grecki filozof, 
uczeń Sokratesa. Platon stworzył teorie 
miłości, w której wyróżnił trzy jej rodzaje. 
Nazwał je odpowiednio Eros, Philos i Aga-
pe.  
 
 Eros to miłość fizyczna. Według naukow-
ców człowiek najpierw kocha zapachem. 
Zapach oddziałuje na nasz układ nerwowy 
przez co rodzi się pociąg. Miłość jest jak 
silny narkotyk. W naszym organizmie ta-
kim narkotykiem jest właśnie dopamina 
(hormon szczęścia), która wydziela się kie-
dy czujemy miłość. Substancja ta powodu-
je, że człowiek doznaje uczucia zadowole-
nia, napięcia emocjonalnego i w końcu mi-
łości. Przykładem takiego rodzaju miłości 
są przeważnie młodzi ludzie nieświadomi 
do końca złożoności swoich uczuć i pra-
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gnień. Jednak Eros to bardzo chytra sztu-
ka. Aby utrzymać uczcie nieskończonej 
rozkoszy, nakłada nam „różowe okulary”. 
Tym samym nie potrzebuje piękna samego 
w sobie, ponieważ sam jest w stanie sobie 
je stworzyć. Jednak różowe okulary spada-
ją zwykle po 2-4 latach. Po takim czasie 
nasz organizm uodparnia się na ten „nar-
kotyk”. Wówczas miłość słabnie, a nawet 
idzie w skrajność i może zmienić się 
w nienawiść. Eros fizyczny ginie, ponieważ 
myślał tylko o uczynku i tworzył zakłamaną 
rzeczywistość. Jednak jest szansa aby Eros 
rozumny trwał dalej jeśli jesteśmy w stanie 
wykorzystać nasze przywiązanie do drugiej 
osoby. 
Tylko nieliczni, którzy mają w sobie 
chęć zrozumienia się wzajemnie i poko-
chania sprzeczności są w stanie rozwi-
nąć swoją miłość do stanu Philos.  
 Philos to po grecku przyjaźń. Ten stan ma 
na celu stworzenie w przyszłości cze-
goś pożytecznego a nie tylko chwilowej 
rozkoszy jaka występuje w Erosie. Według 
Platona Philos ukazuje się jako przyjaźń 
lub miłość rodzicielska. Ci, którzy odnajdu-
ją w sobie Philos, są w stanie trwać w mi-
łości aż do śmierci.  
 
Najlepszym zobrazowaniem tego rodzaju 
miłości jest wyobrażenie sobie pary sta-
ruszków. Pomimo, że uczucie Erosa 
już dawno między nimi wygasło, byli 
w stanie iść dalej razem przez życie czer-
piąc przyjemność z innych drobnych rze-
czy. Tak więc, głównym fundamentem tej 
miłości jest zrozumienie najpierw siebie a 
później drugiej osoby oraz okazywania so-
bie szacunku pomimo różnorodności. Phi-
los między dwojgiem osób cechuje wza-
jemne zrozumienie, poszanowanie 
i poczucie wolności w związku. Jednak ten 
rodzaj miłości jest bardzo subtelny i deli-
katny. Nie znosi gwałtowności i fizyczności 

Erosa. Philos, żeby się rozwijać szuka do-
brego gruntu do zasiewu. Philos otwiera 
się nie dla tych, którzy kochają, ale dla 
tych, którzy są tego godni. „I nie takich, 
którzy się potem chwalić będą przed 
ludźmi, ale takich, którzy o wszystkim 
przyzwoicie przed ludźmi zamilczą.” Miłość 
Philos przejawia się do całej natury. 
W odróżnieniu od Erosa nie czyni nikomu 
krzywdy, bo czując pokorę, ceniąc piękno 
i wolność, wie jak nie naruszać wolności 
innych. Philos żyje w harmonii ze światem. 
Philos kocha i tą miłością obdarowuje. Nie 
może jednak obdarować całego świata, 
a jedynie tych wybiera, którzy są tej miło-
ści godni. 
 Silniejszą i bardziej doskonałą w formie od 
Philos jest Agape. Agape to miłość trawią-
ca, miłość twórcza, obdarowująca. Do-
świadczenie Agape jest zatem doświad-
czeniem miłości absolutnej. Agape to mi-
łość całkowicie bezinteresowna. Nie po-
trzebuje „różowych okularów” ani god-
nych do kochania ludzi. Kocha wszystko 
i pomimo wszystkiego bez oczekiwania na 
coś w zamian. Przykład takiej miłości dał 
Jezus, który odczuwał taką do ludzi. Agape 
to miłość twórcza, w której kocha się nie 
dlatego że ktoś jest wart miłości, ale kocha 
się, żeby ktoś był wart tej miłości. Agape 
chce tworzyć dobro i dążyć do harmonii 
w każdym aspekcie.  
 
Człowiek w swoim rozwoju duchowym 
powinien dążyć do Agape, która jest 
zwieńczeniem stanu ducha miłości. 
 
W takim razie jeśli już wiemy jak wygląda 
miłość w pojęciu Platona możemy za-
dać sobie trzy główne pytania. Ja-
kiej miłości już doświadczyliśmy? Jaką 
chcielibyśmy doświadczyć? I do jakiej dą-
żymy?  

Kacper Jarosz 
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„The True Love”  

 
I am sure that we are meant to be 
I miss you with every second you are not 
by my side 
I do love you with all my heart 
We will be together and stay like that fo-
rever and ever 
I am happy when I am with you 
I know that you didn’t mean to hurt me 
but honestly I still can’t get over it 
I can’t stand a minute without you 
I love seeing you smile 
No matter where you go, you know you’re 
not alone 
I remember when I first saw you, the se-
cond I fell in love with you 
You’re my everything 
Sometimes love is difficult but at least it’s 
real 
I don’t care what people say I love you and 
that’s what only matters 

 

  „Pomost obok hangaru czter-
dzieści trzy” 

 
Kiedy w powietrzu dookoła zaczął wyczu-
wać zapach soli morskiej, wiedział, że jest 
dzień drogi piechotą od swojego domu, 
teraz znajdującego się na północ od 
dzielnicy portowej po której spacerował. 
Kiedy zlecenia w warsztacie się skończyły 
mógł sobie pozwolić na spacery po ro-
zległej stolicy. Zwiedzenie jej nawet 
najbardziej ciekawskim i wytrzymałym 
mieszkańcom zajmowało wiele lat. Epp 
jednak nie poddawał się, swoim tempem 
wciąż poznając kolejne dzielnice.  
  Wyczytał w książce, że Taron, będący 
stolicą ich wyspy zajmował powierzchnię 
kilkudziesięciu miast stałego lądu. Niestety 

nie mógł tego sprawdzić choćby nie wi-
adomo jak chciał. Od wielu lat żaden 
z mieszkańców Nicobytu nie miał wstępu 
na stały ląd.  
  Dzielnica portowa była jego drugim 
domem, a morskie powietrze wesoło 
łaskotało go w nozdrza z każdym głębszym 
wdechem który brał. Już jako ciekawski 
dzieciak potrafił na gapę wskoczyć na wóz 
wiozący sieci, z nadzieją, że jedzie on pro-
sto do portu i nie zahaczy po drodze 
o żaden warsztat. Wtedy przy odrobinie 
szczęścia docierał do przystani, by spędzić 
tam kilka dni, podkradając chleb 
z pobliskich piekarni i obserwując idealnie 
czyste nocne niebo, każdą gwiazdę czy 
konstelacje, które nad morzem były 
widoczne jak na dłoni. Czas płynął inaczej 
kiedy było się dzieckiem.  
  Okolica nie zmieniała się od lat, wciąż tak 
samo zatłoczona, wciąż wypełniona tymi 
samymi twarzami starych marynarzy, 
których imiona mógł wymieniać 
z zamkniętymi oczami. Przesiąknięte wodą 
zbutwiałe deski, śmierdzące rybimi 
wnętrznościami beczki, mewy dojadające 
resztki patroszonych na straganach ryb. 
Wszystko niezmienne, jednak żyjące 
w pośpiechu, wciąż gnające przed siebie. 
Jedna rzecz jednak przez całe życie wyda-
wała się Eppowi niezmienna. Oddie New-
er, mężczyzna z książką w dłoni na końcu 
ósmego pomostu koło hangaru numer 
czterdzieści trzy.  
  Oddie był staruszkiem o spracowanych 
dłoniach, długiej szarej brodzie, poprze-
cinanej gdzieniegdzie rudymi pasmami, 
które nie dały się nadszarpnąć zębowi 
czasu i pozostały tak marchewkowo 
pomarańczowe jak za czasów jego 
młodości. Twarz zdobiły liczne blizny, minę 
miał wciąż stałą, zimną, jednak błękitno 
niebieskie oczy nadawały mu wygląd bar-
dziej przypominający małe dziecko niż 
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starego marynarza, który nie jedno w życiu 
widział i nie jednego doświadczył 
na własnej skórze. Od lat siedział w 
jednym miejscu i patrzył przed siebie 
pełnymi smutku błękitnymi oczami. Ocza-
mi które pamiętały dzień, kiedy z Taronu 
odpłynął ostatni statek, którego doce-
lowym miejscem podróży był stały ląd.  
„Chłopcze zostaw starego Oddiego” 
powiedział kiedyś do Eppa jeden 
z marynarzy „Na początku jeszcze mówił, 
ale od lat już do nikogo się nie odezwał. 
Nadal czeka na powrót statku”.  
Epp jako dziecko nie pytał o więcej. Każde 
miasto potrzebuje swojego czubka, kogoś 
zdrowo odchylonego od normy, kto uroz-
maica monotonny krajobraz i po prostu 
jest dziwadłem. Umysł dziecka zaakcep-
tował istnienie staruszka niemowy, jednak 
z wiekiem tajemnica cichego Oddiego co-
raz bardziej męczyła dorastającego Ep-
petelegepeszka, domagając się rozwiąza-
nia. Dlaczego stary Oddie czeka na powrót 
statku? Czy statek w ogóle istniał? Czy 
z Taronu kiedykolwiek pływały statki, 
które dowoziły ludzi na stały ląd?  
Od pytania do pytania, od słowa do słowa, 
które zamieniał z pracującymi w porcie 
marynarzami rozwiązywał zagadkę nie-
typowego staruszka z ósmego pomostu 
obok hangaru numer czterdzieści trzy.  
Z Taronu nigdy nie pływały statki na stały 
ląd, w każdym razie nie takie, które wi-
ozłyby jakichś pasażerów. Nicobytanie byli 
dla „czystej krwi stałego lądu” zarazą, 
karaluchami które trzeba było trzymać na 
wyspie, żeby nie rozlazły się wszędzie 
gdzie popadnie. Ale świat nie kończył się 
na Nicobycie i stałym lądzie, bardziej 
oficjalnie zwanym Odyllą. Poza nimi było 
morze. Rozległe i nieprzeniknione. A za 
morzem być może było „coś” i z tego 
czegoś przypłynął pewnego dnia statek. Co 
dziwniejsze statek cyrkowy, pełen ludzi 

dziwnych, akrobatów, klaunów. Przypłynął 
ktoś, kto nie był czystą krwią Odylli. Był 
podobny do mieszkańców wyspy, inny 
dokładnie tak jak oni.  
  Oddie przeżywał wtedy najlepsze lata 
swojego życia. Niewielkiej postury, 
rudowłosy, piegowaty mężczyzna, 
marynarz ze stażem który wrócił na ląd by 
pracować jako pomocnik od patroszenia 
ryb w hangarze numer czterdzieści trzy. 
Z dniem przypłynięcia statku stał się równ-
ież na zabój zakochany, bowiem gdy tylko 
na horyzoncie pojawiła się Mandy Kirkby, 
córka jednego z cyrkowych artystów, sama 
będąca tancerką niezwykłej gracji i urody, 
policzki Oddiego zapłonęły rumieńcem, 
a serce zabiło mu szybciej w piersi. Prze-
siadywała z nim całymi dniami na ósmym 
pomoście czytając mu wiersze wplecione 
między opisy kwiatów z jej ulubionej 
książki.  
„A ten kwiat nazywają lilią. Kiedy popłynę 
na stały ląd na pewno zobaczę całe doliny 
pełne lilii. Popłyniesz tam ze mną?”  
  Ale młody Oddie nie mógł popłynąć. Był 
mieszkańcem Taronu, Nicobytaninem, 
szarańczą tego świata, karaluchem god-
nym tylko bycia zdeptanym. Mógł narazić 
siebie, swoją rodzinę, a co najgorsze Man-
dy. A Mandy była wolna. Mogła płynąć 
gdzie chciała, nie urodziła się w końcu na 
wyspie pośrodku niczego.  
  I Mandy pewnego dnia rzeczywiście 
zniknęła. Nikt nie wie dokładnie gdzie 
popłynęła, czy dotarła na stały ląd, może 
wróciła tam skąd przypłynął jej cyrkowy 
statek, czy może była tylko snem, który 
przyśnił sobie Oddie czytając starą książkę 
o gatunkach kwiatów stałego lądu. Nikt 
nie był w stanie powiedzieć Eppowi czy ta 
historia wydarzyła się naprawdę, czy była 
po prostu iluzją  i marzeniem sennym 
marynarza, którego zżerała od wewnątrz 
tęsknota za wolnością i chęć ucieczki 
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z pułapki wyspy na której się urodził. 
 Minęło wiele dziesiątek lat odkąd ostatni 
duży statek odpłynął z przystani Taronu. 
Mniej więcej tyle lat ile Oddie Newer 
siedział na ósmym pomoście koło hangaru 
numer czterdzieści trzy wyczekując na jego 
powrót. A w błękitnych oczach staruszka 
wciąż zdawało się odbijać marzenie 
stałego lądu, wolności i doliny wypełnionej 
liliami.  
     

 

Romans, emocje, zdrada, wal-
ka, właśnie tutaj! 

 

*oczywiście wszystko co piszę jest moją, 
subiektywną opinią i prawie nie na pewno 
obiektywnym faktem, więc wszystko co tu 
napisałem może być tak naprawdę moim 
wymysłem i efektem schizofrenii o, której 
jeszcze nie wiem... 

 Mam nadzieję, że tytuł przyciągnął 
uwagę, taki był plan, niestety, to tylko 
dawka narzekania, a nie okładka najnow-
szej powieści Stephanie Meyer. 

 Największe święto miłości, czeko-
lady i komercjalizacji zbliża się wielkimi 
krokami i skoro miłość jest tematem pe-
riodyku, który właśnie czytasz to popiszę 
co nieco o miłosnej prozie. 

 „Leopold spojrzał na mnie swoimi 
oczami koloru wody znajdującej się w wa-
runkach normalnych i temperaturze 0 lub 
mniej stopni Celcjusza; były przezroczyste, 
a ja stałam jak wyryty na malowidłach 
z jaskiń bizon, kiedy On przewiercał moją 
duszę i poznawał każdy mój sekret. Po se-
kundach trwających lata powiedział do 
mnie swoje słynne, unikalne zdanie „Kto 
pyta ten błądzi”, a ja nie umiałam odpo-
wiedzieć...” -LeoTold, historia jednego 
mężczyzny, jednego zdania, wielu kobiet” - 
Amadeus Tzhader 

 Pozwoliłem sobie na cytat z tejże 
powieści, aby przybliżyć grunt osobom nie 
w temacie, upewnić się, że autor i recen-
zent znajdują się na tej samej stronie. Sty-
kając się z twórczością pewnych autorów 
takich jak np. Nora Roberts, czy inny Ni-
cholas Sparks, odczuwam pewien dyso-
nans, swoistą nieswojość. Kartkując i wy-
bierając co lepsze cytaty jestem stale 
świadom, że historie podane w tych two-
rach są również historiami, które z kimś 
„rezonują” są marzeniami, poradnikami 
„how to podryw”, a ja się śmieję. 

 Śmieję się z infantylności, prostoty 
z jaką przedstawiana jest tam ludzka psy-
chika, ze „stylu”, którego próbkę przed 
chwilą zaprezentowałem (cytat, jak i całą 
książkę polecam). Nie jestem ani kobietą, 
ani ogniem, ani wodą, czy burzą lub cho-
ciaż perłą na dnie, ale mam przeczucie, że 
psychika kobiet, sposób rozumowania nie 
jest tak nieskomplikowany, jak zazwyczaj 
tam prezentowany, szanujmy się.  

 Jednakże, wyniki sprzedaży tworzą 
przede mną dużo pejzaży, które mojej wi-
zji nie odpowiadają, zamiast książek po, 
które ktoś sięga żeby pośmiać się z nieu-
dolności autora i kiczu; jak po niektóre 
powieści fantasy, dowiaduję się, że tego 
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typu paszkwile są niezwykle poczytne. 
Zmiejrzch(przeczytałem 2 tomy, wiem na 
czym stoję, nad przepaścią...), „50 Twarzy 
Grey'a”- „pięćdziesiąta pierwsza twarz”, 
etc. To tylko te najbardziej popularne, po-
nownie infantylne i słabe abominacje w 
sam raz na fazę; dojrzewania lub przekwi-
tania, jak znalazł. 

 Inna sprawa to trochę smutniejszy 
wydźwięk tejże poczytności, który chciał-
bym opisać. Samotność, chęć znalezienie 
miłości doskonałej, poszukiwanie oderwa-
nia od szarości swojej egzystencji poprzez 
wypijanie takiej przesłodzonej herbatki na, 
której dnie; kontakcie z rzeczywistością, 
jest dużo żółci, niesmacznej żółci.  

 Ubierzcie czapki z aluminiowej folii 
na ten akapit. Co jeśli, współczesne ro-
manse, sądzę, że Werter miał trochę au-
tentyczności, są jak najgorsza muzyka 
pop? Może romansidła są nauką wycyr-
klowaną idealnie by uderzyć w najbar-
dziej bolesne miejsca, braki, smutki, two-
rzyć nadzieję na spełnienie swoich ma-
rzeń, fantazji, by po odłożeniu zostawić 
pustkę i chęć na więcej, jak narkotyk? 
A może jestem po prostu głupim troglody-
tą i nie rozumiem uroku tych, he he, „ksią-
żek”?! Prawdopodobnie. 

 W tym akapicie życzę Wam uda-
nych walentynek, mniejszej ilości stalke-
rów, odnalezienia bądź utrzymania przy 
sobie swojej lepszej połówki oraz nie da-
wania się wykorzystywać przez koropora-
cyjne twory takie jak Nicholas Sparks, po-
zdrawiam. 

Czuje ból istnienia 

Amadeusz Czader 

 

„The broken love” 

You might hurt me over and over again 
But remember you’ll be always in my 

heart 
Even if you break every bond 
I will never ever give up on us 

Some places remind me of you 
When I felt your breath 

When every word I said made you smile 
When every night you were sad I was by 

your side 
I wish you could see 

How much you mean to me 
I’ll always belong to you 

Honestly I feel so empty without you 
You used to be my everything 
But then you decided to leave 

It hurt me 
But for me the most important thing is to 

see you happy 
Although it means not by my side 

It’s such a shame for us to part 
Nobody said it was easy 

I did my best to make it work 
But I guess we weren’t meant to be  

You can fool everyone but not the fate 
Every single day I see you with another girl 

It still hurts me but I’ll get over it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


