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FELIETON IRENY BANET

DO CZYTELNIKÓW
S£OWA PARAFIALNEGO
echa³am poci¹giem z Zielonej Góry do Poznania. W wagonach by³o ma³o pasa¿erów.
W przedziale ze mn¹ siedzia³a bardzo stara kobieta z trojgiem dzieci w wieku 3-6 lat.
Jedno z nich bez przerwy biega³o po wagonie i co chwila wskakiwa³o na siedzenia,
wygl¹da³o przez okno, przy okazji maza³o szybê jedzonym akurat lizakiem.
Powiedzia³am wiêc: "Nie wchodŸ z butami na ³awkê, bo potem ktoœ na niej usi¹dzie
i pobrudzi sobie ubranie". Dziewczynka zeskoczy³a jakby zawstydzona, ale po kilkunastu
minutach znów by³o to samo. Znów zwróci³am jej uwagê, a wtedy odezwa³a siê kobieta:
"Niech siê pani nie wtr¹ca. To moje wnuki i ja za nie odpowiadam". Na to ja: "Skoro s¹
pod pani opiek¹, to czemu pani nie zwróci im uwagi?" Wtedy us³ysza³am: "Czego siê
czepiasz g³upia babo, pilnuj swego nosa!". Siedz¹cy obok mnie mê¿czyzna w wieku ok.
30-35 lat uœmiechn¹³ siê do mnie i powiedzia³: "Widzi pani? - Nie warto siê przejmowaæ
i denerwowaæ, przecie¿ to nie pani poci¹g".
I wtedy pomyœla³am: Faktycznie, nie mój poci¹g, niech sobie skacz¹ i brudz¹, nie moje
ulice, niech sobie pluj¹ i œmiec¹, nie moje lasy, niech je sobie podpalaj¹, nie moje drzewa,
niech je spokojnie wycinaj¹, nie mój œwiat - niech robi¹ w nim co chc¹ i niech siê wszyscy
pogr¹¿¹ w ogólnej nienawiœci. Po co siê denerwowaæ?
Potem w lecie by³am kilka dni we Wroc³awiu. Po niedzielnym nabo¿eñstwie posz³am
razem z innymi do sali parafialnej na spotkanie i tam utwierdzi³am siê w tym przekonaniu. Na spotkaniu by³o du¿o osób, by³a kawa i rozmowy, ale prócz ksiêdza biskupa nikt
z Was nie podszed³ do mnie, aby porozmawiaæ i wyraziæ swoj¹ opiniê o moich felietonach.
Po opisanej mojej przygodzie w poci¹gu - ju¿ siê temu nie dziwiê, bo zrozumia³am, ¿e
myœlicie tak samo jak ten mê¿czyzna z poci¹gu. Nie powinnam Was niepokoiæ moimi felietonami, bo w koñcu co Was to obchodzi jakie jest moje zdanie na jakiœ temat. A skoro
to zrozumia³am - to obiecujê, ¿e ju¿ nie napiszê ¿adnego felietonu nie bêdê Was
niepokoi³a moimi, niechcianymi przez Was uwagami. Bo w koñcu, co Was to obchodzi,
jakie jest moje zdanie na jakiœ temat.
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