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Drogi czytelniku, 

więcej inspiracji słowno-graficzno-muzycznych 

znajdziesz na stronie www.basiawnuk.pl,

oraz na moim profilu na facebooku 

(Barbra.w) i na Instagramie (@barbra.w).



MAM PLAN...
 
Początkowe dni nowego roku wypełniły się u mnie 
cudownym przeświadczeniem, że mam znów 
do dyspozycji 365 kart. Nie jakichś podartych 
strzępków. Wielkich czystych kart. Jakbym sama 
dawała sobie kolejną szansę, żeby się na sobie 
w jakiejś materii nie zawieść i napisać jeszcze 
piękniejszą opowieść.

Ułożę karty w długi dywan. Tutaj się trochę pofałduje, 
tu trochę pobrudzi. Tam postawię wymowną kropkę, 
a dalej napiszę wiersz. Zaśpiewam do gwiazd, 
zaśmieję się do wnętrza, trochę poskaczę, trochę 
niecierpliwie nogami podrepczę.

Mam plan, żeby napisać piękniejszą opowieść. 
A jeśli dobrą opowieść, to tylko z PRZESŁANIEM.



PAN NIE-PRZYPADEK O WŁAŚCIWEJ 
AMORTYZACJI

Dworzec Warszawa-Śródmieście. Niby stoję 
sobie bardzo niewinnie i nie rzucam się w oczy. 
Aż tu nagle przybywa pan. Człapie ku mnie 
krokiem lekko podchmielonym i coś tam zaczyna 
gadać. Nie zagłębiam się w jego &lozo&czną analizę 
i staram się go nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć.
Aż tu nagle, wydobyte z głębin, dochodzą do mnie 
jego słowa: 

„… stworzona dla publiczności. Pani jest gwiazdą! 
Pani POWINNA BYĆ dla publiczności!…”.

Popatrzyłam się na niego lekko zaskoczona.

„No tak, co pani tak na mnie dziwnie patrzy? 
Pani musi zrobić karierę!”.

Zaczyna mnie ciekawić ta jego przemowa.

„A pani jest z gór czy z centrum? Bo my 
potrzebujemy, żeby już nie Małysz, tylko kto inny 
skakał do góry, rozumie pani? Rozwinąć skrzydła. 
Tylko trzeba mieć zabezpieczenie, żeby dobrze 



spaść… Nieźle to sobie wymyśliłem, nie?”.

Zabezpieczenie, powiada pan? No nieźle, nieźle.

„A w Hollywood pani była?”.

…

I tak oto Pan Nie-Przypadek zapisał się na 
kartach historii dziejów ze swoją mądrością: 
trzeba wiedzieć, jak się wzbić, i trzeba wiedzieć, 
jak wielkie poduszki umiejscowić pod naszą 
chmurą. Bo najważniejsza właściwa amortyzacja!



W MOIM MAGICZNYM POKOJU

Do istotnych rzeczy w życiu po prostu trzeba 
dojrzeć przez nieustanną i owocną pracę.

Do bezgranicznej i bezinteresownej miłości.

Do przebaczenia – innym, lecz może przede 
wszystkim sobie.

Do mądrego przemieniania trudności i cierpień 
w siłę do działania.

W tym się przejawia dojrzałość duchowa, 
że we wszystkim odczuwa się coś, co 
pięknie ktoś nazwał – POKOJEM.

I Ty swój mały pokój masz… Uwierz, że możesz 
go mieć! A w tym pokoju, w magicznym domu – 
ciepło jest i serdecznie. Gościu znużony, gościu 
znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w złe strony – 
zajrzyj do swojego pokoju koniecznie. Koniecznie!



Ta książeczka wydrukowana 
w LIMITOWANEJ SERII ma swój 

KONKRETNY CEL – POMÓC EMILCE :) 

Dziewczynka urodzona w 2011 r. 2,5 miesiąca 
za wcześnie, przeszła dwa wylewy do mózgu, 
po których doszło do uszkodzeń – 
choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. 
W 2015 r. przeszła zabieg usunięcia uszkodzonych 
nerwów czuciowych w rdzeniu kręgowym. Teraz 
bardzo intensywnie ćwiczy na "nowych" nogach 
i walczy z padaczką, kolejnym następstwem 
porażenia. Dzięki ciągłej rehabilitacji i zajęciom 
terapeutycznym ma szanse na normalne życie. 
Koszty tych zajęć są tylko w połowie refundowane.

Dlaczego pomagam właśnie jej? Bo mamy wiele 
wspólnego. Emilka jest jedną z bliźniaków, 
uwielbia wiersze i rymowanki, uwielbia rysować. 
Uśmiech ma rozbrajający i nie mogłam się temu 
oprzeć.

Wraz z rodzicami Emilki bardzo dziękujemy 
za wsparcie i pomoc. Emilka też dziękuje 
– swoim złotym uśmiechem.






