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                       W meczu  otwarcia Mistrzostw  Świata  2014 w Brazylii  piłkarze
gospodarzy  wygrywają  z  Chorwatami  3:1,  a  przed  telewizorami  i
telebimami gromadzi się miliard widzów. W tym tekście nie będę jednak
pisał o  futbolu. Zacznę go od historii Carlosa. Przyznam, że brakuje mi
słowa, czasownika, którym mógłbym opisać w jaki sposób ten brazylijski
zagorzały  kibic  uczestniczył  w  pierwszym  meczu  mundialu.
Oglądał/Obserwował/Przypatrywał  się?  Nerwowo  spoglądał?
Przekrzykiwał  z  komentatorem?  Dopingował  wraz  z  kibicami
zgromadzonymi  na  stadionie?  Żadne  określenie  się  nie  nadaje.  Carlos
jest  ślepy  i  głuchy.  Nie  widział  ani  jednej  boiskowej  akcji  ani  nie mógł
słyszeć wrzawy niosącej  się po Brazylii po  jednym z goli. Po meczu  jest
jednak  rozemocjonowany  zwycięstwem  i  mówi,  że  był  w  stanie
zrozumieć wszystko co działo się na murawie.

                        Kocham  piłkę  nożną,  a  jednak  mam  wrażenie,  że  moje
zamiłowanie  do  futbolu  jest  jedynie  bladym odbicie  pasji wymalowanej
w  sercu  tego  Latynosa.  Dosłownie,  bo  w  czasie  meczu  Carlos  ma  na
sercu  logo  reprezentacji  Canarinhos,  siedzi  z  dumą  w  oficjalnej
koszulce.  Przed  sobą  ma  makietę  boiska,  obok  niego  jest  włączony
telewizor. Boiskowe wydarzenia  i  emocje przelewa na  jego  ręce dwójka
przyjaciół,  którzy  obserwują  mecz  i  poruszają  odpowiednio  dłońmi
kibica,  porozumiewając  się  z  nim  na  migi.  ,,Niepełnosprawność  jest
umowna”,  ,,wszystko  jest  do  zrobienia”,  ,,wszystkiego  można  się
nauczyć”.  Słowa  wypowiedziane  przez  Pawła  Parusa,  prezesa  Klubu
Kibiców  Niepełnosprawnych  we  Wrocławiu  i  niedawnego  gościa
Akademii  Intelektu,  pasują  do  tej  sytuacji  jak  ulał.  Paweł  również  żył
sportem  i  uprawiał  koszykówkę,  ale  marzenia  o  ewentualnej  karierze
przekreślił  wypadek,  uraz  rdzenia  kręgowego  i  paraliż
czterokończynowy.  Piętnaście  lat  temu  i  dzień  po  operacji  nie  ruszał
dosłownie niczym, dzisiaj  i 7  lat od założenia KKNu poruszył 700800
osób do udziału w życiu tego stowarzyszenia. Wyjazdy na mecze Śląska
Wrocław  po  całej  Polsce?  Jak  najbardziej.  Spacery,  gra  w  szachy,
przygotowanie  drogi  krzyżowej?  Czemu  nie?  Mistrzostwa  Świata  w
Siatkówce? A jakże, obecni na meczu finałowym w katowickim Spodku.
A w kwietniu egzotyczna eskapada do Dubaju. Paweł Parus porusza się
na wózku inwalidzkim, ale porównuje członków stowarzyszenia do TIR
ówki,  która  w  ciągu  ostatnich  pięciusześciu  lat  pokonała  ponad  200
razy  ponad  100kilometrowe  trasy.  Z  dużym  przekonaniem  mówi  o
niezwykłości  każdego  dnia,  szanowaniu  drobiazgów,  sile  determinacji,
wymaganiu  od  siebie  –  nie  wie  i  ma  wątpliwości,  czy  cofnąłby  czas,
wymazał wypadek i odwrócił bieg swojego życia.

                       Kiedy wracam myślami do lektury książki Nicka Vujicicia ,,Bez
rąk,  bez  nóg,  bez  ograniczeń”,  zawsze  przypomina mi  się  jedna  scena.
Staram się wyobrazić sobie, jak cudowna musiała być ta hawajska plaża
Waikiki,  na  której  Bethany  Hamilton  uczyła  Nicka  jazdy  na  desce
surfingowej. Dobrze kojarzycie, Vujicic to mężczyzna, który urodził się z
fokomelią,  nie  ma  rąk,  jedynie  zdeformowane  stopy,  czuje  się
zachwycony  swoją  niedoskonałością, mówiąc,  że  dzięki  temu  objawiają
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się na nim dzieła Boże. Tak, ma przepiękną żonę, syna, świetnie pływa,
gra na perkusji,  łowi ryby,  jeździ na deskorolce  i  inspiruje miliony ludzi
na  całym  świecie.  Bethany  Hamilton  miała  trzynaście  lat  i  obiecujące
początki  kariery  surferki,  gdy  rekin  odgryzł  jej  rękę.  Droga  do  szpitala
zajęła  45  minut,  dziewczyna  straciła  70  procent  krwi.  Była  o  włos  od
utraty  życia,  teraz przywraca  życie  tysiącom osób, niosąc  słowa otuchy,
nadziei  i  zachęty  do  działania.  W  feralnym  dniu  wszystkie  sale
operacyjne były zajęte, ale znalazł się jeden pacjent, który zgodził się na
wstrzymanie  zabiegu  i  zwolnienie  miejsca  –  tę  osobą  był  ...ojciec
Bethany.

            Gdy miewałem w dzieciństwie przeziębienie, lekarz z reguły pytał,
czy wypisać zwolnienie z WFu na tydzień lub dwa. Bethany po utracie
ręki  po  trzech  tygodniach  stanęła  ponownie  na  desce,  w  pierwszych
zawodach  i  w  rywalizacji  z  pełnosprawnymi  zawodniczkami  zajęła
trzecie miejsce. A po latach ta Bethany (bez  jednej ręki)  i  ten Nick (bez
rąk  i  nóg) mknęli  po  lazurowym  oceanie,  ujarzmiając  fale  i  docierając
na  ich  grzbietach  do  piaszczystych  olśniewających  plaż  Pacyfiku.
Uderzającą siłę tych fal ma co najmniej kilkanaście zdań z książki Nicka.
,,Nawet  nie  wyobrażasz  sobie,  ile  dobrego  Cię  w  życiu  spotka”,
,,Przyszłość  może  przekroczyć  Twoje  najśmielsze  wyobrażenia”.  No
właśnie,  niewyobrażalną  wymowę  ma  jedna  ze  scen  w  ,,Teorii
wszystkiego”.  ,,Lekarze  dawali  Ci  dwa  lata  życia”  –  mówi  żona  do
Stephena Hawkinga. Tymczasem słynny fizyk obchodził w tym roku 73.
urodziny.  Eddie  Redmayne,  któremu  dane  było  wcielić  się  w  postać
naukowca,  otrzymał  zasłużonego  Oscara  za  najlepszą  rolę
pierwszoplanową.

                        O  tym,  że  życie  pisze  najlepsze  –  dosłownie  oscarowe  –
scenariusze, można  przekonać  się  na  przykładzie  Christy`ego  Browna.
Nick  Vujicic  odsuwa  się  gdzieś  na  boczny  plan  narratora  i  opowiada
historię osoby, która od samego początku życia nie mogła się poruszać i
z trudem wydawała dźwięki. Lekarze bezradnie rozkładali ręce, dopiero
po  latach  diagnozując  skomplikowaną  postać  porażenia  mózgowego.
Jedyną częścią ciała nad którą panował Christy Brown była lewa stopa.
Zamiłowanie do (irlandzkiej) literatury, które zaszczepił w nim szpitalny
lekarz, skłoniła niepełnosprawnego do próby wyrażenia swojego świata i
napisania  pamiętnika  o  nieprzypadkowym  tytule  ,,My  Left  Foot”.
Oparta na nim książką ,,Down All The Days” stała się bestsellerem, który
doczekał  się  adaptacji  filmowej.  Postać  Christy`ego  Browna  zagrał
Daniel  DayLewis,  syn  Cecila  DayLewisa  –  jednego  z  literackich
przyjaciół  Browna.  Za  tę  kreację  aktor  otrzymał  Oscara.  A  Christy
Brown?  Napisał  jeszcze  sześć  książek,  nauczył  się  pływać,  był  wziętym
malarzem.

                     Podobnych – nie do wyobrażenia przykładów – jest na łamach
książki  Nicka  Vujicicia  jeszcze  kilka.  Osób  niepełnosprawnych  i  ciężko
chorych,  które  dzień  w  dzień,  w  którymś  punkcie  swojego  niełatwego
życia, w pewnym miejscu na świecie pokonują z wiarą i godną podziwu
siłą  ducha  swoje  przeszkody  jest  zapewne  kilkadziesiąt,  kilkaset
milionów.  ,,Bóg  dał  nam  jedne  usta,  ale  dwoje  uszu,  byśmy  dwa  razy
więcej  słuchali  niż  mówili”.  Warto  zaniemówić  i  wsłuchać  się  w
opowiadania osób, które choć pozornie mają ,,mniej”, często są bardziej
szczęśliwe i spełnione od tych, którzy zdobyli ,,więcej” lub ,,wszystko”. 
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