
 

                          

                           

FELIZ  NATAL * 

(Świąteczne  dywagacje) 

 

Tutaj w Brazylii zawsze jest tudo bem, ótimo! – jak mawiają Brazylijczycy, to znaczy: 

wszystko w porządku, wspaniale, optymalnie! W Ameryce Łacińskiej inaczej przecież być nie 

może; przynajmniej  na  początku.  

                                         

* 

 

Od kilku dni niebo nad Sao Paulo przykryły ciemne, deszczowe chmury; temperatura 

także nie za wysoka, tylko 24 stopnie. Starsi paulistas*  powyciągali swetry, zaś młodzi zamienili 

szorty na dżinsy, a tiszerty na cieplejsze koszule. Widać, że wszyscy marzną, czego nie mogę po-

wiedzieć o sobie. Wreszcie odpoczywam od palącego, gorącego słońca, czekając na Boże Naro-

dzenie, które już za tydzień stanie się faktem.  

 

Na ulicach daje się wyczuć atmosferę świąt. Wskazują na to kolorowe dekoracje: girlandy migo-

cących świateł, dziesiątki choinek, szopek i spacerujący po ulicach święci Mikołaje; tyle, że ja nie 

odnoszę takiego wrażenia. Może to i lepiej. Prognoza pogody na świąteczne dni jest optymi-

styczna, co wprawia w dobry humor wszystkich plażowiczów. 



 

Jestem pewien, że jak co 

roku, Sao Paulo – naj-

większe miasto Ameryki 

Południowej opustoszeje, 

a większość jego miesz-

kańców wyjedzie na za-

chodni brzeg tego 

ogromnego kraju do ko-

lorowych kurortów na 

niekończące się piaszczy-

ste plaże. 

Pamiętam moje trzy ostatnie zimy, które spędziłem na Kubie, pocąc się przy 34 stop-

niach w cieniu. Poprzednie święta w Meksyku bądź w  innych latynoskich krajach, także były 

gorące. Nostalgia mogła się więc przytępić i nie boli już tak, jak dawniej, a wszystko to dzięki 

rozpalonemu słońcu, którego codzienna obecność sprawia, że przestałem kojarzyć go z Bożym 

Narodzeniem. 

 

* 

         

W słoneczne dni jestem sobą; w pochmurne – wegetuję i dogorywam na resztkach bate-

rii. Zawsze więc szukam słońca i podążam za nim, bo dobrze wiem, że generowane przez niego 

ciepło i światło to niezastąpiona ładowarka do mojego zużytego akumulatora.  

Skoro mówimy o świętach, to przekornie powiem, że tutaj, w tropikach Brazylii jestem 

bliżej ducha prawdziwego Bożego Narodzenia niż w Polsce, bo przecież małego Jezuska zawsze 

oglądamy leżącego w skromnej szopce, w żłobku na golasa wśród wysokich palm, a to możliwe 

jedynie w gorącym klimacie. Myślę, że w miejscu jego  narodzin było upalnie; no – może nie tak, 

jak w Rio. Pamiętam, że nie narzekałem na chłód, będąc kilka lat temu w Syrii, przy wzgórzach 

Golan – a to już tylko rzut beretem do Betlejem. Nam, Polakom, Boże Narodzenie kojarzy się wy-

łącznie ze śniegiem po kostki. Udzieliło się to nawet mieszkańcom Ameryki Łacińskiej, dekorują-

cych watą szopki i choinki. Z tego wniosek, że narzuciliśmy tym latynoskim krajom postrzeganie 

Bożego Narodzenia wyłącznie w zimowej, śnieżnej aurze. I gdzie tu logika i konsekwencja? 

 

Palmy, stajenny żłobek z gołym dzieciątkiem i śnieg? To ewidentna wina Europejczyków i Ame-

rykanów za kojarzenie Bożego Narodzenia ze śnieżnymi zaspami. Dużo ich tu mieszka i teraz 

wiem, że to ci przeklęci gringos* ponoszą pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy. 

 



 

 

Po raz pierwszy spędzę to radosne święto latem, bo jakkolwiek kilkanaście razy obcho-

dziłem Boże Narodzenie w żarze i skwarze meksykańskich i kubańskich plaż, zawsze jednak 

była to kalendarzowa zima. Tutaj, na półkuli południowej jest akurat na odwrót i lato wypada 

w grudniu.  

 

Myślę, że bez względu na religię – dla każdego z nas jest to święto miłe i każe z nadzieją 

patrzeć w przyszłość, chociaż sama nadzieja to trochę za mało. Bez zapału, chęci, woli, determi-

nacji niczego nie osiągniesz. Latynoskie przysłowie mówi: lucha por la vida, porque la muerte 

tienes segura – walcz o życie, bo śmierć masz zapewnioną.  

Ja walczę! Zobaczę, jak długo jeszcze.  

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

* Feliz Natal  - Szczęśliwych świąt 

* paulista – mieszkaniec Sao Paulo 

* gringo – cudzoziemiec 

 

 


