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Zamiast wstępu 
 

„Na płycie nagrobnej pewnego biskupa (1100 r.n.e.) spoczywa-

jącego w krypcie Opactwa Westminsterskiego, widnieją następu-

jące słowa: 

Kiedy byłem młody i wolny, a moja wyobraźnia 

nie znała granic, marzyłem, by zmienić świat. 

Gdy wzrosłem w latach i mądrości, odkryłem, 

że  świata nie da się zmienić, więc przykróciłem nieco 

swe zamiary i postanowiłem zmienić jedynie swój kraj. 

Lecz on także zdał się niewzruszony. 

Gdy dożyłem swego zmierzchu, w ostatnim, rozpaczli-

wym zrywie zdecydowałem zmienić choć swoją rodzinę, 

istoty mi najbliższe, lecz – niestety! – na nic się to zdało! 

Teraz zaś, gdy spoczywam na łożu śmierci, nagle zda-

łem sobie sprawę, że jeślibym zmienił najpierw tylko sie-

bie, swym przykładem zmieniłbym i swą rodzinę. 

Przy ich inspiracji i wsparciu byłbym w stanie naprawić 

swój kraj, i, kto wie, może zmieniłbym wówczas cały 

świat.” 

Jack Canfield 

Mark Victor Hansen 

„Balsam dla duszy” 

Wyd. Rebis, Poznań 1998 
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... Poznacie prawdę, 

a prawda was wyzwoli. 
(J 8, 32) 

 

W wewnętrznej konstrukcji wielu ludzi pojawia się nieuzasad-

niony lęk, gdy tylko zaczyna się mówić o potrzebie zmian. Zmia-

ny niosą ze sobą nowość, w której nie wiadomo, czy człowiek nie 

utraci dobrych pozycji. Lęk jednak jest złym doradcą, zwłaszcza 

wtedy, gdy staje się przed decyzją zmiany dotychczasowego ży-

cia. 

A zmiany może wymagać – relacja w rodzinie, sposób 

na życie, myślenie o sobie, przyjęta hierarchia wartości, 

nie dostrzeganie ograniczeń i zniewoleń, osobiste zaangażowanie 

wobec innych, reakcja emocjonalna w trudnych sytuacjach. Zmia-

ny wymaga też niewątpliwie postępowanie sprzeczne 

z uniwersalnymi zasadami moralnymi – nie zabijaj, nie cudzołóż, 

nie kradnij, nie kłam, nie pożądaj cudzej własności..., a także 

współudział w złym postępowaniu innych ludzi, mający różną 

formę – pomoc, pochwała, pobudzanie, nakazywanie, przyzwole-

nie, usprawiedliwienie, milczenie, nie karanie winnego. 

Każdy z bohaterów tej książki, któregoś dnia odkrywa, że dalej 

nie może i nie powinien tak żyć. Poznaje prawdę o sobie. Posta-

nawia więc coś w swoim życiu zmienić. Czasem jest to mała, 

wręcz nieśmiała zmiana, czasem – odważna, przewracająca życie 

„do góry nogami”. 

Damian, Piotr, Oliwia, Bogumił, Ewa... opowiadając historie – 

a właściwie świadectwa odnowy swojego życia – chcą zachęcić 

innych do głębokich przemyśleń. Chcą pokazać, jak łatwo można 

ulec złudzie, że jest się „porządnym człowiekiem”, że nic 

nie trzeba zmieniać w swoim postępowaniu. A przecież zło zwy-
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cięża tam, gdzie dobro jest bierne! I zawsze można być lepszym 

ojcem, studentem, pracownikiem, szefem... 

A najlepiej zmiany rozpocząć od siebie, pamiętając, 

że największa jest miłość – cierpliwa, łaskawa, która nie zazdro-

ści, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego... 

Nie wiem, czy te historie przydarzyły się naprawdę. Wszelka 

zbieżność imion i sytuacji jest przypadkowa. Ale przecież mogły 

być udziałem każdego z nas... 
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Nieudane przedstawienie 

 Pycha jest matką wszystkich grzechów 

(Ryszard Klimczak) 

 

Dzień dobry! Mam na imię Oliwia. Jestem (a właściwie byłam) 

aktorką. Grałam w kilku renomowanych teatrach, w kilkudziesię-

ciu filmach i serialach telewizyjnych. Teraz mam 82 lata i od 

ponad roku mieszkam w prywatnym pensjonacie „Jesień Życia”. 

Przykro to przyznać, ale to moja córka Anna załatwiła mi tu miej-

sce, bo nie mogła ze mną dłużej wytrzymać. Moja córka... stwier-

dziła, że ma swoje życie, że woli zajmować się swoimi wnukami, 

bo syn jej płaci pensję – tak jak obcej niani. 

Najpierw chciałam Annę przekupić, oddać jej całą swoją eme-

ryturę, żebym tylko mogła z nią mieszkać, ale odpowiedziała mi, 

że nie chodzi tylko o pieniądze. Ma do mnie żal, że przed laty, 

gdy byłam na początku swojej artystycznej kariery, oddałam ją 

do tygodniowego żłobka, żeby mi nie przeszkadzała w dążeniu 

do szczytu sławy. Zrobiłam to, bo jej ojciec zostawił mnie jeszcze 

przed rozwiązaniem i było mi trudno pogodzić wychowywanie 

dziecka z pracą. 

„Nigdy mnie nie kochałaś” – wykrzyczała mi prosto w oczy 

w czasie ubiegłorocznej Wigilii, i tuż po Nowym Roku wywiozła 

mnie tutaj – jak mówiła – żeby wyrównać rachunek braku miłości. 

Jak się później dowiedziałam, za miejsce „od zaraz” w „Jesieni 

Życia” dała potężną łapówkę. Zacięłam się w sercu i postanowi-

łam, że już nigdy więcej o nic nie będę prosić Anny. 

Dni tu płynęły – jeden podobny do drugiego. Nie mogłam tyl-

ko leżeć na własnym łóżku i rozmyślać. Któregoś ranka zamiast 

zamówić śniadanie do pokoju, zeszłam do jadalni. I prędko tego 

pożałowałam. Pensjonariusze „Jesieni życia” wpatrywali się 
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we mnie bez słowa, nikt mnie nie rozpoznał, nikt nie zagadnął 

pomimo tego, że bąknęłam przy drzwiach „dzień dobry”. Wszy-

scy wydali mi się od razu jacyś „prości”, ubrani w porozciągane 

swetry niewiadomego koloru, nie na „moją miarę”. A kiedyś 

słyszałam, że w tym domu mieszkają same VIP-y, ważne (kiedyś) 

persony... 

Po śniadaniu większość moich „sąsiadów” przeszła na taras, 

dzień był bowiem wyjątkowo ciepły, jak na tę porę roku. Poszłam 

do pokoju po parasolkę przeciwsłoneczną i wróciłam na taras. 

Schowana za parasolką, bacznie obserwowałam rozwój sytuacji, 

ale właściwie nic się nie działo. Większość osób drzemała 

na leżakach, ktoś czytał jakiegoś brukowca, tylko dwie pensjona-

riuszki spierały się głośno ze sobą, która z nich ma ładniejszą 

fryzurę, chociaż moim zdaniem obie wyglądały jak straszydła. 

Nie to, co ja! Byłam starannie uczesana, elegancko ubrana 

i żądna komplementów, aplauzu, do którego byłam przyzwycza-

jona na scenie. Wzdychałam do wielkości, takiej jak wtedy, 

gdy goniłam za zaszczytami. „Przecież to wszystko może wrócić” 

– pomyślałam. „To towarzystwo jest beznadziejne, więc tym 

łatwiej będzie mi zabłysnąć! Przecież nadal jestem piękna, będą 

mi klaskać, wiwatować, obsypią kwiatami – potrzebowałam tego 

jak powietrza... Chcę znów zaistnieć, być kimś – bo przecież 

widać wyraźnie, że jestem tu najlepsza! Oni muszą mnie docenić, 

polubić, pokochać, przecież jesteśmy na siebie skazani... do koń-

ca! Wszystko zrobię, żeby tak było!” 

Zapragnęłam natychmiast zaznajomić się z mieszkankami 

„mojego” domu. Z albumem pełnym dawnych fotosów, 

w najlepszej sukni zaczęłam odwiedzać kolejne pokoje. 

Chwaliłam się swoją karierą, chełpiłam wyglądem, podsycając 
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w sobie to samouwielbienie. Niektórzy, zwłaszcza starszy 

ode mnie lokatorzy, dawali mi do zrozumienia, że nie życzą sobie 

mojego gadania. Ale to ja tego potrzebowałam, „moje ja” musiało 

stać na pierwszym miejscu. Namiętnie szukałam uznania 

i poklasku. 

Gdy obeszłam wszystkie pokoje (zajęło mi to prawie dwa ty-

godnie), na wieczór zaplanowałam spotkanie wszystkich 

przy kominku. Zamierzałam odegrać swoją sztandarową rolę Julii 

w dramacie Szekspira. 

Ponieważ żaden z panów nie nadawał się moim zdaniem 

do roli Romea, postanowiłam też wygłosić jego kwestie. Uważa-

łam, że moja osoba zyskałaby wtedy na znaczeniu, a wygórowane 

ambicje i zarozumiałość znalazłaby dopełnienie. Kierownik „Je-

sieni Życia” patrzył na moje działania przychylnym okiem, bo 

mógł je zapisać w „papierach” na swoje konto. Projekty Unii 

Europejskiej przewidują dofinansowanie takich kulturalno – 

oświatowych imprez, także dostałam nawet stosowny kostium. 

Jak zwykle też „załatwiłam” paru klakierów, wystarczyło tu na to 

pół kilograma cukierków. Został jeszcze problem dekoracji. Wła-

ściwa scenografia jest niezmiernie ważna. Kierownik zapropono-

wał, że można rzucić na ścianę trójwymiarowy obraz 

z komputera. Zapewnił też stosowną ścieżkę dźwiękową, 

bo w technologiach multimedialnych specjalizuje się jego syn – 

student „Informatyki”. Co prawda nigdy tak nie występowałam 

i wolałabym tradycyjne eksponaty, ale nie miałam wyboru. 

Na koniec bezkrytycznie spojrzałam w lustro, a moje wysokie 

mniemanie o sobie zatuszowało elementy urody „zgodne 

z wiekiem”, np. zmarszczki, fałdy tłuszczu na brzuchu, przerze-

dzone włosy itp. Moja nieuporządkowana żądza wywyższania 
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siebie – sięgnęła zenitu. Poczułam „po staremu” dreszczyk emocji 

i tremy. 

Przy kominku zebrało się kilkadziesiąt osób. Był kierownik 

„Jesieni Życia” wraz z żoną, kucharki, a także ksiądz kapelan. 

Stanęłam pod wyznaczoną ścianą, na której jednak 

nie pojawiły się żadne obrazy, bo syn kierownika nie zdążył doje-

chać, a nikt z nas nie potrafił uruchomić tej – jak mówił – prezen-

tacji. Trudno – wszyscy będą mnie lepiej widzieli – pomyślałam, i 

zadufana we własny talent, w głębi serca gardząca widzami, któ-

rzy i tak nic nie zrozumieją, rozpoczęłam swój monolog z Romea 

i Julii. Ale po kilku kwestiach poczułam pustkę w głowie. Cała w 

wypiekach na twarzy starałam się jakoś zatuszować tę sytuację, 

ale na niewiele to się zdało. Widzowie zaczęli się niecierpliwić, 

chichotać, coraz mocniej naśmiewać się ze mnie. Żona kierowni-

ka zawołała głośno, żeby się uspokoić, ale niestety byli szczerzy 

„aż do bólu”. 

A ja tak pragnęłam „wkupić się w ich łaski”, zdobyć uznanie 

pokazując, „co to nie ja”... Dlaczego mi się to nie udało? Dlacze-

go poniosłam tak sromotną porażkę? Czy to tylko sprawa niezbyt 

już sprawnej pamięci? Czy nie wolno mi było pochwalić się swo-

im talentem? Co ja głupia zrobiłam? Przypisywałam sobie to, 

czego nie posiadałam – nigdy przecież nie grałam dwóch ról na-

raz. Nie zawsze też po spektaklu zdobywałam aplauz własnymi 

siłami – no chyba że liczyć wysiłek na skaperowanie klakierów. 

Tu zawiedli na całej linii, pomimo że cukierki wzięli i od razu 

zjedli... 

Siedziałam tak samotnie przed kominkiem, użalając się 

nad sobą, gdy nagle poczułam, że ktoś stanął za mną. Niechętnie 

się odwróciłam, na mojej twarzy łzy zrobiły przecież spustoszenie 

w scenicznym makijażu. Zobaczyłam księdza kapelana, który 
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sympatycznie się do mnie uśmiechnął. Mimo to od razu się naje-

żyłam, spodziewając się „kazania”, a „od zawsze” nie znoszę 

żadnego upominania. Ale ksiądz nie zniechęcił się wcale moim 

nieprzyjaznym spojrzeniem. Usiadł obok, wziął mnie za rękę 

i mocno przytulił. Pomimo tego, że mógłby być moim wnukiem, 

poczułam się tak – jakby w ramionach ojca, którego nie znałam. 

Płakałam i płakałam, a on czekał cierpliwie aż, jak powiedział, 

„wypłaczę całą swoją pychę”. 

Potem usłyszałam dosłownie kilka zdań, które jednak tak mną 

wstrząsnęły, że przewróciły do góry nogami moje życie, myślenie, 

priorytety... Płynęła z nich wielka mądrość i zachęta, żeby wciąż 

rozeznawać, jak żyć, aby wypełniać wolę Bożą. Nigdy 

nie sądziłam, że będę się uczyć sztuki życia po osiemdziesiątce, 

i to od młodego księdza.. Ja, która całymi latami byłam poza Ko-

ściołem i o Bogu zapomniałam. Ale On nie zapomniał o mnie i... 

przez usta kapłana mówił: 

„Oliwio! Człowiek został stworzony przez Boga z miłości 

i dla miłości, więc nie może bez niej żyć. Człowiek musi być 

kochany i musi kochać. Inaczej jego życie staje się bezsensowne, 

staje się wegetacją. Pycha jest w istocie postawą wymuszania 

na innych takich zachowań, by czuć się kochanym, być kimś 

dla innych. Jest to zdobywanie ludzkiej miłości. Im bardziej ktoś 

został zraniony, tym ostrzejsze jest owo domaganie się jej. 

Ale ludzka miłość nie jest w stanie zapełnić pustki. Tylko Bóg 

kocha bezwarunkowo. Odkrywanie tej prawdy to droga rozczaro-

wań samym sobą, to zobaczenie swojego ubóstwa duchowego 

i zrzucanie kolejnych masek pychy.” 

„To nie wolno mi było zorganizować tego przedstawienia?” – 

zapytałam po chwili. Ksiądz odpowiedział na moje pytanie sięga-
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jąc do swojego smartfona i cytując z ekranu – jak mi wyjaśnił – 

słowa św. Pawła: 

„Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt 

nie  szuka własnego dobra, ale dobra bliźniego”. Mówił dalej: 

„Musisz być świadoma tego, że Twój talent aktorski to dar zesła-

ny przez Boga, a Ty jesteś tylko zarządcą. I żeby talent spełnił 

swoje zadanie, musi być pomnażany i być nośnikiem miłości. 

Bo zdobędziesz miłość i uznanie tylko okazując innym miłość.” 

Do rana nie mogłam zasnąć, bo rozmyślałam, jak te usłyszane 

prawdy wprowadzić w czyn. I nie martwiłam się zbytnio tym, 

że podobno pycha umiera ostatnia, nawet kilka godzin po śmierci 

człowieka, bo byłam pewna, że z Bożą pomocą dam sobie z nią 

radę.  

Zrobiłam już bowiem coś, co jeszcze wczoraj wydawało mi się 

niemożliwe – napisałam długi i szczery list do córki, potem prze-

prosiłam niedoszłych klakierów i obdarowałam ich górą cukier-

ków, a najgłośniej śmiejącej się ze mnie kucharce zadedykowałam 

anegdotę z cyklu „Gdzie kucharek sześć...”. Radości przy tym 

było co niemiara. I tak trzymać! 
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Dwa testamenty ciotki Franciszki 

 Chciwość to nienasycona,  

szkodliwa rzecz – i nie ma końca 

(Jan Kochanowski) 

 

Witam! Na imię mi Wojtek, mam 45 lat, jestem wziętym nota-

riuszem. Specjalizuję się w sprawach spadkowo – majątkowych. 

Mam piękną żonę, która jest ginekologiem, i dwóch synów bliź-

niaków – Tadeusza i Szymona, studiujących na kierunku „Finan-

se” – niech się uczą jak zarządzać rodzinnym majątkiem, a przede 

wszystkim – jak go pomnażać. Jesteśmy – jak to się mówi – „do-

brze sytuowani” – willa, cztery samochody, nieruchomości, 

a na kontach, lokatach i inwestycjach sumy o wielu znaczących 

zerach. 

Każdego dnia przeglądając stan giełdy bardzo się denerwuję 

czy przypadkiem przez noc nie straciłem swojej „krwawicy”. Fakt 

– dużo pracuję, biorę nieraz wiele spraw, praktycznie 

nie wychodzę z biura przed 20.00, ale dochody rosną. Klienci 

nie szczędzą kasy, aby dostać jeszcze większą – przy mojej „po-

mocy”. 

Żona otworzyła drugi prywatny gabinet, w którym, jak mi się 

zwierzyła, nie zawsze przestrzega prawa, gdy pacjentki 

„są w kłopocie” i oczywiście mają zasobne portfele. Zapewniłem 

żonę, że w razie wpadki, będzie miała dobrego adwokata (mojego 

przyjaciela), który z pewnością zatuszuje całą sprawę, bo załatwi 

medyczne uzasadnienie „zabiegów”! Interes więc „kwitnie 

na całego”! 

Jakiś czas temu otrzymaliśmy dziwny list od ciotki mojej żony 

– Franciszki, z którą nie mieliśmy bardzo dawno kontaktu, chyba 

od naszego ślubu. Pamiętałem ją jak przez mgłę, jako drobną, 
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skromnie ubraną „ubogą krewną”, zaproszoną na wesele tylko 

dlatego, żeby „inni nie gadali”. 

Ciotka pisała, że jest ciężko chora i bardzo chciałaby się 

przed śmiercią z nami zobaczyć. Sama nie ma siły na daleką po-

dróż, więc bardzo prosi, abyśmy przyjechali niezwłocznie do niej. 

Ja od razu byłem „na nie”. Nie będę odwoływał ważnych ter-

minów spotkań z klientami i tłukł się na drugi koniec Polski, żeby 

spełnić zachciankę jakiejś „babci”. A tu jeszcze benzyna coraz 

droższa. 

Jednak żona kierowana chyba jakimś sentymentalnym wspo-

mnieniem z dzieciństwa – przełożyła wizyty swoich pacjentek 

i zdecydowała – „jedziemy”. 

Kupiłem niedużą bombonierkę, no bo tak jechać z pustymi rę-

kami nie wypada. Żona dołożyła jeszcze jakąś swoją apaszkę, 

którą dostała w prezencie od pacjentki. 

Na miejscu okazało się, że ciotka rzeczywiście poważnie cho-

ruje. Żona przejrzała jej karty wypisów ze szpitali i w kuchni 

szepnęła mi, że to praktycznie koniec. 

Po smacznym obiedzie, który przyniosła ciotki sąsiadka – jej 

„dobry duszek” – jak mówiła o niej, przy kawie i serniku, ciotka 

rozpłakała się. Powiedziała, że dobrze wie, jaki jest jej stan, 

i że nie zostało już jej dużo czasu. Na nasze zaprzeczanie 

i pocieszanie machnęła tylko ręką. Poprosiła o kartkę papieru 

i oznajmiła, że chce napisać testament. 

„Co ona może posiadać?” – pomyślałem rozglądając się 

po skromnym mieszkaniu. Jak bardzo się myliłem – okazało się 

za moment, gdy ciotka poprosiła mnie o wyjęcie z komody szarej 

papierowej teczki. Z zawartej tam dokumentacji bankowej wyni-

kało, że jest ona właścicielką... fortuny! Żona z wypiekami 

na twarzy przeglądała te dokumenty, a ja czytałem – stojąc 
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przy łóżku – ostatnią wolę ciotki i... mina mi coraz bardziej rze-

dła! Ciotka zadysponowała bowiem, że zgromadzone fundusze 

zapisuje w równych częściach swojej sąsiadce, w podziękowaniu 

za wieloletnią troskliwą opiekę i księdzu proboszczowi tutejszej 

parafii – na rozbudowę kościoła. Mojej żonie zapisała jakieś 

nic nie warte rodzinne pamiątki oraz mały pierścionek z zielonym 

oczkiem, który zdjęła z niemałym trudem z opuchniętego palca 

i położyła na nocnym stoliku. Następnie złożyła na kartce swój 

podpis, napisała datę i wyczerpana wrażeniami oraz wysiłkiem – 

zasnęła przygniatając ręką kartkę z testamentem. 

Siedzieliśmy chwilę bez ruchu, bojąc się obudzić ciotkę, 

ale żonie udało się w końcu delikatnie wysunąć dokument z dłoni 

chorej i poszliśmy do kuchni zastanawiając się – „co robić?” 

Nie mogliśmy przeboleć, że taka kasa przeszła nam koło nosa, 

a otrzymać ją mają obce osoby, spoza rodziny! I wtedy przyszedł 

mi do głowy szaleńczy pomysł. 

W bagażniku samochodu woziłem zawsze swojego laptopa 

i małą drukarkę – bo tego wymagał styl mojej pracy i kontakty 

z klientami poza kancelarią. Przyniosłem sprzęt do kuchni 

i przepisałem treść testamentu ciotki z „drobną korektą” – zamie-

niłem dane osobowe sąsiadki z danymi osobowymi mojej żony. 

Tym samym okrągła sumka mogła przypaść w udziale właśnie jej, 

a pierścionek – sąsiadce.  

Początkowo chciałem zeskanować ciotki podpis, ale wydało mi 

się to „szyte zbyt grubymi nićmi” i zrezygnowałem z tego. Pozo-

stało więc tylko podsunąć ciotce do podpisu testament wydruko-

wany na firmowym papierze mojej kancelarii, tłumacząc jej, 

że urzędowy dokument musi mieć właściwą formę i zrobić to tak, 

żeby sama nie czytała tekstu. Tak więc, gdy ciotka obudziła się 

z drzemki, aby „prawu stało się zadość” – ja przeczytałem głośno 
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testament – oczywiście w wersji autorki. I udało się! Podpisała! Ja 

też złożyłem swój podpis. 

 
© nito - Fotolia.com 

Dla pewności dowiedziałem się jeszcze dyskretnie, 

czy wcześniej poinformowała swoich potencjalnych spadkobier-

ców co otrzymują, chociaż właściwie było to zbędne, bo liczy się 

ostatni testament. Gdy okazało się, że nic nie wiedzą o ciotki 

decyzji, poradziłem jej poważnym, prawniczym tonem, żeby tak 

już zostało. Rękopis testamentu oraz wydruk komputerowy scho-

wałem w bagażniku w pokrowcu na laptopa. Byłem pewien, 

że nikt nie będzie podważał ważności testamentu, ciotka nie miała 

bowiem innych krewnych. Zrobiło się późno, postanowiliśmy 

więc przenocować w pobliskim pensjonacie i wyjechać dopiero 

następnego dnia. 

Gdy rano przyszliśmy do mieszkania ciotki, zobaczyliśmy 

przed domem samochód firmy pogrzebowej. Ciotka zmarła 
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nad ranem – cicho, we śnie, i tak zastała ją sąsiadka, gdy przyszła 

przygotować śniadanie. „Ale mieliśmy szczęście” – szepnęła mi 

żona robiąc smutną minę, gdy karawan odjeżdżał sprzed domu. 

Oczywiście zostaliśmy do dnia pogrzebu, żeby załatwić wszystkie 

sprawy związane z testamentem i spadkiem. Odczytanie testamen-

tu miało się odbyć zaraz po pogrzebie. Potem była stypa, którą już 

szykowała ciotki sąsiadka, przez łzy obierając warzywa na rosół. 

Na mszę świętą pogrzebową przyszedł tłum ludzi. „Co oni 

mieli do czynienia z ciotką” – zastanawiałem się i widząc, 

że ksiądz rozpoczyna kazanie, automatycznie włączyłem dyktafon 

w komórce – taki zawodowy odruch. I jak się potem okazało, 

dobrze zrobiłem, bo kazanie było warte utrwalenia. 

Na kazaniu ksiądz mówił o ciotce wiele dobrego, 

ale słyszałem, że o zmarłych trzeba mówić tylko dobre rzeczy. 

Gdy była jeszcze zdrowa i w pełni sił, pomagała ludziom 

w potrzebie, miała dla nich czas, serce i dzieliła się z nimi swoimi 

dobrami. Ze zdumieniem usłyszałem, że rozdała niemal równo-

wartość tej sumy, którą rozdysponowała krótko przed śmiercią. 

Dowiedziałem się też w końcu, skąd ciotka miała takie pieniądze. 

Ksiądz wspominał, jak to przed blisko dwudziestu laty opiekowa-

ła się troskliwie dłuższy czas swoją znajomą, chorą na Alzhaime-

ra. Po jej śmierci, wdzięczny syn – znany biznesmen, obdarował 

ciotkę tą wielką sumą pieniędzy. „Dlaczego ona sama 

nie skorzystała z tego daru? Przecież mogła mieszkać 

w luksusach, korzystać z uroków życia, podróżować... A ona żyła 

ubogo i cicho, niemal w biedzie, oddając wszystko innym, 

nie domagając się niczego od nikogo... Czy nie było jej wolno żyć 

w dostatkach?” – rozmyślałem. I w tym momencie ksiądz głoszą-

cy kazanie powiedział: „Wszystko wolno, ale nie wszystko przy-

nosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech 
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nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego.” Zapamięta-

łem te słowa dokładnie. Poczułem, że są skierowane do mnie, tak 

jak i komentarz, który dotyczył chciwości. Zobaczyłem ją nagle 

w całej pełni u siebie. A ksiądz mówił, „że nie wolno pozwolić, 

aby nasze serca stawały się twarde jak głaz, żeby nasze pieniądze 

zasłaniały nam człowieka, który jest obok i jest w potrzebie, 

bo gdy już ten proces się zacznie, to  pieniądze zasłonią nam rów-

nież Boga. Serce człowieka, który kocha swój sejf, będzie sercem 

z kamienia. Chciwość zawsze rodzi zło, rani bliźnich, jest złud-

nym szukaniem szczęścia i bezpieczeństwa w pieniądzu. A prze-

cież życie i szczęście nie zależą od majątku – nic nie przynieśli-

śmy na ten świat, nic też nie możemy z niego zabrać. Twoje mie-

nie, które po tobie pozostanie, stanie się przedmiotem kłótni 

i sporów twoich chciwych krewnych. Wystarczy zajrzeć do na-

szych sądów, gdzie wiele spraw toczy się o majątki i pieniądze. 

Pamiętajmy, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w bra-

niu!” 

Kazanie powoli się kończyło, a ja byłem do głębi wstrząśnięty. 

To były słowa do mnie! Kątem oka spojrzałem na żonę, ale ona 

spuściła tylko głowę i nerwowo skubała rękawiczkę. 

Po pogrzebie wracaliśmy szybko do samochodu, bo zbliżał się 

termin odczytania testamentu. Towarzyszył nam ksiądz, któ-

ry z wiadomych względów też został na to spotkanie zaproszony. 

Na moment jednak zatrzymał się przy pięknym starym nagrobku 

i zwrócił naszą uwagę na znamienny napis: „Co przepuściłem, 

to straciłem; co posiadałem, zostawiłem innym; co rozdałem, 

należy do mnie”. Prędko wyjąłem komórkę i zrobiłem zdjęcie tej 

tablicy nagrobkowej. „Dobrze byłoby o tym pamiętać” – dodał 

ksiądz. 
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Ciotki sąsiadka przyjechała do hotelu ze swoim synem. 

I byliśmy w komplecie. Czułem się jednak nieswojo. Robiłem już 

na prośbę moich klientów różne „poprawki” w dokumentach, 

za dodatkową „opłatą”, ale tu było coś zupełnie innego. 

Nie spodziewałem się, że to kazanie tak mnie poruszy, pokaże mi 

moją grzeszność, o której nie myślałem od kilkudziesięciu lat, 

że zachęci mnie do tego, by wyzbyć się mentalności świata 

i właściwie ocenić sytuację. „Ten ksiądz to rozumny człowiek” – 

pomyślałem. I w tym momencie już wiedziałem, który testament 

wyjąć z kieszeni laptopa! 
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Co się zdarzyło w szybkobieżnej windzie 

 Nieczystość z upodobaniem stroi się 

w miłosne szaty 

(Józef Bułatowicz) 

 

Witajcie! Jestem Patrycja, mam 30 lat (szkoda, że już nie 20!) 

i od 10 lat pracuję (oficjalnie – tj. wg umowy o pracę) jako kel-

nerka w „Czarnym Smoku”. Jest to ekskluzywny lokal, w którym 

bywa tzw. „lepsze towarzystwo”, czyli ludzie świata biznesu, 

kultury, nauki. Dwukrotnie nie dostałam się na upragnione studia 

na Akademii Medycznej – i musiałam podjąć pracę, a był to wte-

dy jedyny wolny etat w moim mieście. 

Pracuję na zmiany, najczęściej od 18.00 do 4.00, a do moich 

obowiązków należy obsługa klientów przy stolikach i w pokojach 

– nad lokalem znajdują się bowiem pokoje gościnne. 

Przychodząc przed laty do pracy sądziłam, że obsługa 

to  przynoszenie z kuchni zamówionych przez klientów potraw, 

a także napojów z baru, ale życie pokazało, że nie tylko o to cho-

dzi. Nieraz klienci po smacznym obiedzie czy kolacji żądali „do-

datkowej obsługi” czy raczej „usługi”... Na początku byłam tym 

zszokowana, kategorycznie odmawiałam podchmielonym najczę-

ściej panom, ale i niektóre panie patrzyły na mnie łakomym wzro-

kiem. „Sodoma i Gomora” – myślałam wtedy i wytrwałam – 

aż (czy tylko?) 2 lata. Właściwie głównie dzięki mojemu chłopa-

kowi, z którym planowaliśmy ślub i szczęśliwe długie wspólne 

życie. Niestety ten scenariusz nie sprawdził się! Chłopak wyjechał 

na praktykę studencką do Londynu – i nie wrócił. Podobno poznał 

tam kogoś... Bardzo to przeżyłam i niejako „w  odwecie” przesta-

łam respektować wszystkie wcześniejsze zasady. Stałam się naj-

bardziej wziętą „kelnerką” w „Czarnym Smoku”.  
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Moje dochody wyraźnie wzrosły, także pensję kelnerki mi 

podwyższono, bo zgodziłam się (jako jedyna kelnerka w lokalu) 

obsługiwać gości w stroju toples. Aby sprostać rosnącym wyma-

ganiom moich klientów, całe przedpołudnia ślęczałam 

przed komputerem przeglądając różne strony „od lat 18”, ogląda-

jąc stosowne filmy, a przede wszystkim „ćwicząc” z różnymi 

wirtualnymi partnerami. Nie było widać końca tych praktyk, mija-

ły kolejne godziny i coraz bardziej mnie to wciągało. Traciłam już 

często poczucie rzeczywistości. 

Wydawało mi się, że znalazłam dobrą receptę na życie... Tylko 

nieraz nad ranem, gdy wracałam „z pracy” i brałam gorącą kąpiel 

w swojej ekskluzywnej łazience na 32 piętrze apartamentowca, 

miałam wrażenie, że nie cały brud z siebie zmywam. Byłam bar-

dzo brudna – nie tylko spocona, ochlapana winem, upaprana oble-

śnymi spojrzeniami i dotykiem, ale brudna „od środka” i na to nie 

pomagały najlepsze kosmetyki. 

Któregoś razu miałam sen pokazujący jakby ciąg dalszy mojej 

kąpieli – woda dostała się do moich wnętrzności i wypłukiwała 

z nich mniejsze i większe kamienie. Każdy kamień miał wyryty 

jakiś napis – „Gniew”, „Lenistwo”, „Chciwość”, „Zazdrość”, 

„Pycha”, „Nieumiarkowanie”, w końcu wypadł też kamień 

z napisem „Nieczystość”! I wtedy obudziłam się z bijącym sercem 

i cała w wypiekach. Czułam się bardzo obolała w środku i miałam 

przeświadczenie, że gdzieś takie napisy już widziałam. Ale gdzie? 

Jeszcze półprzytomna pozbierałam się z łóżka, włączyłam mojego 

laptopa i wpisałam w Google pierwsze z tych siedmiu słów, któ-

re zapamiętałam – Pycha, potem kolejne i przy wszystkich głów-

nym odnośnikiem (źródłem) interpretacji był... Katechizm. 

Czytałam łapczywie wyjaśnienia przypisane do „moich” ka-

mieni – i w głowie – jak w filmie przesuwały mi się konkretne 
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sytuacje pokazujące moje brudy. Rzeczywiście byłam leniwa, 

chciwa, zazdrosna, pyszna... Moja nieczystość zataczała coraz 

większe kręgi – poza wyczyny natury seksualnej – i te w realu i te 

wirtualne. 

Po paru godzinach odkrywania prawdy o sobie 

i przeszukiwania różnych internetowych stron upewniających 

mnie w przekonaniu, że jestem skończona i bez szans – na ekran 

„wskoczyła” nagle reklama filmu pt. Diabeł. W krótkim zwiastu-

nie główny „bohater” mówił tak, jakby właśnie do mnie: „Nie 

martw się, żyłaś tak tyle lat i było ci dobrze, jesteś bogata, nieza-

leżna, piękna – po co to zmieniać?” 

Rzeczywiście. Co ja wyrabiam? Zamiast poćwiczyć 

z wirtualnym kochankiem, biadam nad sobą. Zaraz muszę prze-

cież szykować się do pracy! Z pośpiechem więc zamknęłam 

drzwi. 

Na szczęście winda zatrzymała się właśnie na moim piętrze. 

Wewnątrz stało znane mi już z widzenia młode małżeństwo z 3-4 

letnim chłopcem. „Jak ten czas leci” – przebiegło mi przez głowę 

– „przecież chyba w ubiegłym tygodniu widziałam ich 

z niemowlęcym wózkiem”. Chłopczyk powiedział mi grzecznie 

„dzień dobry” i spojrzał na mnie z pięknym uśmiechem, któ-

ry promieniał z jego oczu. Tych oczu nie odrywał od mojej twarzy 

przez dłuższy czas. Były przepiękne, błękitne, i nie mogłam się 

pozbyć wrażenia, że są na wskroś „czyste” – tak jak i jego dzie-

cięce serce. Czułam, jak wraz z tym spojrzeniem spływa na mnie 

pokój i jednocześnie – czego nie mogłam sobie w żaden sposób 

wytłumaczyć – niepokój, który towarzyszył mi dziś, 

gdy myślałam o moich „kamieniach”. 

A młodzi dyskutowali o czymś z wielkim przejęciem. Okazało 

się, że wczoraj zmarł nagle ich znajomy, bardzo bogaty, 
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na stanowisku, kobiety za nim przepadały... „Jakże znikome 

i krótkotrwałe są rzeczy ziemskie i zaszczyty, niezdolne 

do zaspokojenia ludzkich serc” – usłyszałam z ust sąsiada. „Czas 

ucieka, wieczność czeka” – dodała filozoficznie młoda sąsiadka. 

Lepiej cieszyć się pięknem świata i każdym dniem, tak jakby miał 

być ostatnim w życiu. „ Tacy młodzi, a taką mają wiedzę o życiu” 

– pomyślałam. „To Państwa znajomemu nie wolno było „używać 

życia”? – udało mi się wtrącić, odwracając na chwilę wzrok 

od chłopca. Sąsiad spojrzał na mnie z uwagą i odparł: „Wszystko 

wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 

ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, 

lecz dobra bliźniego”. Po czym dodał: „Przez te jego kochanki, 

żona umarła mu ze zgryzoty...”. na tym rozmowa się urwała, 

bo nasza szybkobieżna winda dotarła do parteru. Wyszłam (ucie-

kłam?) z windy pierwsza, ale nie mogłam przez wiele godzin 

uciec od swoich myśli i decyzji – co dalej ze mną? Mam przecież 

tyle do odbudowania w swoim życiu. 

Na początek – nie rozebrałam się przed wejściem na salę 

„Czarnego smoka”. Koniec z toplesem! Nie będę prowokować 

gości lokalu. Szefowi, gdy to zauważył – bąknęłam coś w stylu 

„skończyłam w tych dniach 30 lat – i jestem za stara na to”. Tro-

chę się skrzywił i kazał mi to przemyśleć, ale póki co – rozeszło 

się po kościach. 

Dumna ze swojego małego zwycięstwa, wracałam rano 

do domu i wychodząc z windy wpadłam na moich młodych sąsia-

dów. Przyjaźnie ich zagadnęłam: „Jaki piękny dziś mamy dzień, 

a gdzie jest Państwa synek – uroczy dzieciak?” Oni spojrzeli 

na siebie, potem na mnie ze zdumieniem i w końcu sąsiadka od-

powiedziała: „Ależ proszę pani, my mamy tylko jedno dziecko – 

sześciomiesięczną córeczkę”. „A ten chłopczyk, który wczoraj 
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jechał razem z nami windą?” – nie dawałam za wygraną. „Prze-

cież jechaliśmy we trójkę; żadnego chłopca z nami nie było”... 

Zadziwiona i wstrząśnięta do głębi tą odpowiedzią, wbiegłam 

szybko do mieszkania. Przez długi czas nie mogłam sobie znaleźć 

miejsca. Nie mogłam spać, czytać, a nawet oglądać w telewizji 

ulubionego programu rozrywkowego. Bezmyślnie zaczęłam prze-

rzucać kanały pilotem i nagle na ekranie zobaczyłam twarz „mo-

jego Chłopca”! Siedział na brzegu morza i z różnych kamieni 

budował piramidę, która przy każdym Jego uśmiechu waliła się 

z hukiem! Gdy trzęsącą się ręką przeglądałam program TV 

i odszukałam „ten” kanał – tytuł filmu, na który natrafiłam „przy-

padkiem” zwalił mnie dosłownie z nóg. Było to tylko jedno sło-

wo: „JEZUS”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 31 - 

Starsza Pani u fryzjera – i co z tego wynikło 
 

Zazdrość to najczęściej  

sobie świadczone odszkodowanie 

za bezsilność wobec cudzego sukcesu 

(Władysław Loranc) 

 

Witam serdecznie! Jestem właścicielką salonu piękności 

„EWA”, posiadającego wyrobioną renomę w mieście od blisko 20 

lat. Rok temu salon przeszedł kapitalny remont, aby świadczyć 

usługi w komfortowych, klimatyzowanych salach. Nasze klientki 

mogą korzystać z wielu profesjonalnych zabiegów kosmetyczno – 

fryzjerskich. Większość pań odwiedza mój salon od wielu lat 

i poleca go swoim znajomym, bo wiadomo, że „u Ewy robią 

klientki na bóstwo”. 

Ale miesiąc temu, dokładnie naprzeciwko mojego salonu, po-

jawiła się konkurencja! Po kilku tygodniach remontu w lokalu 

po sklepie spożywczym (który podobno splajtował z powodu 

marketu znanej sieci, zbudowanego w pobliżu), moim oczom 

ukazał się neon: Salon piękności „VIOLA”. Na szybach wypisano 

świadczone usługi, których dłuuugą listę otwierały oferty „kom-

puterowa trwała ondulacja” i „komputerowe farbowanie włosów”, 

a kończyły zachęty „komputerowego solarium i liftingu”. 

Te fosforyzujące napisy, uzupełnione promocyjnymi cenami 

usług, kłuły mnie w oczy tak mocno, że nie mogłam się skupić 

na rozliczaniu faktur. Siedząc w kantorku przy komputerze, wciąż 

myślałam, o co chodzi z tą komputerową ofertą z naprzeciwka. 

Czy to nie jakaś „podpucha”. Mój salon świadczył tradycyjne 

usługi, zatrudnione panie nie pracowały przy pomocy komputera! 

Czy komputer może zrobić trwałą lub farbowanie??? 
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Poszukałam tych haseł w Internecie i zdębiałam – jest to moż-

liwe! Komputer po otrzymaniu charakterystyki włosów, dobiera 

odpowiedni płyn lub farbę. Co więcej – kolor farby 

jest dostosowany do karnacji i typu urody klientki, któ-

ra przed decyzją o wyborze koloru ma możliwość (dzięki progra-

mowi graficznemu i tzw. wirtualnej rzeczywistości) zobaczyć 

siebie w planowanej fryzurze i zaakceptować ją lub nie. 

Przypomniałam sobie po chwili, że jakiś czas temu otrzymałam 

e-maila z taką ofertą od firmy komputerowej, ale nie rozważałam 

jej nawet, bo przecież „dobrze jest, jak jest, klientki i tak przyjdą 

do mnie”. Teraz w mgnieniu oka zobaczyłam swój błąd!. Nawet 

moje „stare” klientki zaczęły mnie „zdradzać” i przechodzić 

do salonu po drugiej stronie ulicy. Doszło już do tego, że bałam 

się spojrzeć przez okno, bo niemal za każdym razem widziałam 

plecy „moich” klientek znikające za eleganckimi drzwiami „Vio-

li”. 

Pocieszałam się, że to minie, że to tylko zwykła ciekawość, 

że klientki wrócą, że przyjdą nowe – ale mijały tygodnie, a my 

miałyśmy coraz więcej wolnego czasu i coraz mniejsze dochody... 

I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że zżera mnie zazdrość! 

Że to uczucie smutku z cudzego sukcesu jest nie do opanowania. 

Czułam, że wszystkiemu winny jest komputer! Klientki (zwłasz-

cza te młodsze) dobrze się czuły w „jego towarzystwie”, były 

otwarte na wszystkie nowości – i szły do konkurencji! 

W stosunku do nich czułam wielką nienawiść, moja zazdrość 

przybierała postać rozpaczy i zawiści. 

W ostatnią niedzielę jedna z tych osób usiadła w kościele 

w mojej ławce – na znak pokoju nie podałam jej ręki, chociaż ona 

wyciągnęła ją do mnie. Gdy widzę którąś z nich na ulicy, wtedy 

przechodzę na drugą stronę! Co prawda potem się zastanawiałam, 
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czy nie lepiej byłoby przymilać się, aby wróciły, ale póki co, 

nie miałam na to sił. 

Czułam, że moja zazdrość jest podszyta lękiem – świadomie 

lub nieświadomie, że płynie on z poczucia zagrożenia mojej po-

zycji. Bez przerwy porównywałam się z innymi – upewniałam się 

lękliwie co do siebie, ciągle szukałam potwierdzeń i dowodów, 

że coś znaczę, że też jestem fachowcem. Najbardziej wściekała, 

złościła i smuciła mnie nie tyle doskonałość „tamtej”, ale ta 

straszliwa przepaść, przekonanie, że w porównaniu z nią, jestem 

jednak niewiele warta, nienowoczesna, że nie poszło mi tak do-

brze. To straszliwe poczucie niższości zatruwało mi serce 

i nie pozwalało mi cieszyć się szczęściem „Violi”. 

Miałam nawet taki sen: diabeł zacierał ręce, bo on nie toleruje 

widoku ludzi szczęśliwych; podjudzał mnie do buntu, 

do destrukcyjnego działania. I niestety poszłam za tym głosem 

złego: opłaciłam znajomego informatyka, który znalazł sposób 

i zawirusował komputery po drugiej stronie ulicy! Przestały dzia-

łać w ogóle, lub wyświetlały takie kombinacje kolorów włosów, 

które były nie do przyjęcia przez klientki. Kilka dni minęło, zanim 

konkurencja pozbierała się po takim „ataku”. Pisała o tym nawet 

lokalna prasa. Nad salonem „Viola” mieszka moja koleżanka. 

Poprosiłam ją, aby regularnie zakręcała główny zawór wody, 

który zlokalizowany był w pobliżu jej piwnicy. Wcześniej zerwa-

łam z niego plombę. A cóż można zrobić w salonie bez wody? 

Gdy kilka klientek odeszło „stamtąd” z kwitkiem – moja radość 

nie miała granic, mimo że tylko dwie z nich przyszły do „Ewy”. 

Swoją zazdrością zaraziłam personel. „Moje” panie, 

a zwłaszcza kosmetyczka i dwie fryzjerki, ustalały wspólnie stra-

tegię szkodzenia konkurencji. I tak, snując niecne zamiary wobec 

„Violi”, spędzałyśmy czas podjudzając się nawzajem. Zaowoco-
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wało to bardzo złym samopoczuciem, raz nawet zasłabłam 

w pracy i przerażone dziewczyny wezwały pogotowie. W szpitalu 

– gdzie wylądowałam na kilka dni – okazało się, że mam stan 

przedzawałowy i wrzody żołądka. Rada lekarzy była jednoznacz-

na: „trzeba unikać stresu, pogodnie nastawić się do świata, wal-

czyć ze złymi emocjami”... przestraszona przez lekarzy, postano-

wiłam zminimalizować „podchody” wobec „Violi”. 

Ale najwyraźniej los mi sprzyjał, bo zupełnie bez mojego 

udziału – w budynku naprzeciwko, pewnego dnia wybuchł pożar. 

Gdy zobaczyłam wozy straży pożarnej – miałam nadzieję, 

że co się w salonie „Violi” nie spali, to zostanie zalane wodą, 

zwłaszcza te nieszczęsne komputery. Z nosem przy szybie obser-

wowałam całe zdarzenie – i nagle dotarło do mnie, że ja pragnę-

łam tych komputerów nie dlatego, że ich koniecznie potrzebowa-

łam, ale dlatego, że miała je „Viola”. Opanował mnie lęk 

przed możliwością utraty szans na utrzymanie pierwszego miejsca 

w mieście. Życzyłam „Violi” w sercu źle – aż do śmierci 

w płomieniach! 

I właśnie wtedy do mojego salonu weszła Starsza Pani 

w żałobie. Przez dłuższą chwilę stała przy drzwiach 

i przysłuchiwała się naszym komentarzom, słyszała nasze pełne 

zawiści słowa. Nigdy jej wcześniej u nas nie widziałam. Poprosiła 

o podcięcie i uczesanie włosów, bo za parę godzin wyjeżdża 

na pogrzeb swojego syna do Londynu. Odwróciłam oczy 

od szyby, za którą trwała akcja gaśnicza i automatycznie zapyta-

łam, co się stało synowi? Starsza Pani odpowiedziała, że kilka lat 

temu wyjechał do Anglii „za pracą”.  

 



 

 

- 35 - 

 
© Robert Kneschke - Fotolia.com 



 

 

- 36 - 

Rozpoczął „na zmywaku”, ale powoli stawał na nogi, 

aż w końcu sam założył własny interes – mały bar w pobliżu mia-

steczka akademickiego, więc na brak klientów nie narzekał. 

Chciał nawet powiększyć lokal, ale okazało się, że sąsiadujące 

przez ścianę pomieszczenia zostały właśnie sprzedane komuś 

innemu, kto planuje otworzyć w nich ... bar. Starsza Pani ze łzami 

w oczach dodała jeszcze, że właściwie to syna zabiła zazdrość 

o każdego klienta, o lepszy sprzęt, meble... bo któregoś dnia tego 

nie wytrzymał i doznał udaru mózgu... Głęboki szloch uniemożli-

wił Starszej Pani dalszą rozmowę. 

Stałam jak wryta słuchając Starszej Pani i wpatrując się 

w dogasający ogień naprzeciwko. Po chwili wóz strażacki odje-

chał i zobaczyłam, że przed wybitym wystawowym oknem stoi 

moja koleżanka mieszkająca nad salonem „Violi” i... sama Viola. 

Zaczął padać śnieg, a one obie były mokre od stóp do głów, umo-

rusane, i co rysowało się na ich twarzach – zrozpaczone. Starsza 

Pani też je spostrzegła i spojrzała na mnie takim proszącym wzro-

kiem, że otworzyłam szeroko drzwi, zapraszając je gestem 

do wejścia. Ale w sercu i w oczach nadal miałam bunt i złość – 

no, znajomej mogę pomóc, ale „tamtej”? Starsza Pani, świadoma 

mojej „walki duchowej” – szepnęła mi prosto do ucha: „Wszystko 

wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 

ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, 

lecz dobra bliźniego.” I dodała, że kartkę z takim cytatem z Biblii 

przeczyta na pogrzebie i włoży do trumny syna. „Jemu to już 

nie pomoże, ale może choć innym...” – dodała – „Bo miłość jest 

jedynym lekarstwem na zazdrość! A zamiast zazdrościć – lepiej 

łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, bo wskazuje ona kierunek na-

sycenia ludzkiego serca! Dobrze pani radzę – niech pani stara się 

opanować zazdrość i im pomoże!” 
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A obie panie stały już w progu i patrzyły na mnie 

z niedowierzaniem, że mogą wejść. Nie miałam czasu 

na roztrząsanie, analizowanie i rozważanie – co robić? Sytuacja 

zdawała się być bez wyjścia. I wtedy poczułam, że muszę przytu-

lić obie moje sąsiadki, podać im gorącą herbatę, pocieszyć, za-

pewnić, że pomogę im pozbierać się po tej traumie, że bezdomną 

w tej chwili znajomą zaproszę na nocleg, a Violi wydzierżawię 

na czas remontu jedną salę w moim salonie, żeby mogła dalej 

pracować i nie stracić swoich klientek.  

Gdyby jeszcze wczoraj ktoś mi powiedział, że się tak zacho-

wam – to bym go wyśmiała! A teraz byłam przekonana 

o słuszności swoich decyzji. W moim sercu pojawił się spokój 

i radość. Dobra rada Starszej Pani wywarła taki skutek, jakbym 

wygrała na loterii jakieś bajońskie sumy pieniędzy! 

Rozejrzałam się po salonie chcąc podziękować Starszej Pani, 

ale nigdzie już jej nie zobaczyłam... 
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Bułka w koszu na śmieci 

 Nieumiarkowanie  

ma na sumieniu biedę 

(Jan Lechicki) 

 

Siema! Jestem Bogumił. Mam 13 lat, a moja siostra Aśka – 17. 

Nasz tato jest marynarzem i nieczęsto bywa w domu, ale zarabia 

dużo kasy. Mama to – jak sama mówi – „bizneswomen” – prowa-

dzi sieć ekskluzywnych restauracji i właściwie w nich mieszka. 

Gdy byliśmy mali, opiekowała się nami niania Ela, ale teraz mu-

simy sobie radzić sami!  

Aha! W naszej rodzinie jest jeszcze kot Astor oraz... komputer 

(a nawet dwa). 

Właściwie nie mamy żadnych domowych obowiązków. Rodzi-

ce zatrudniają bowiem pokojówkę (a jest co sprzątać w naszej 

rezydencji!), ogrodnika i kucharkę Julcię, ale ona nie ma zbyt 

dużo pracy, bo kierowca przywozi posiłki z „naszych” restauracji. 

Przez Internet zamawiamy jeszcze różne specjały typu chipsy 

i pizza, siadamy z Aśką przed komputerami i – uciekamy od realu 

w wirtualną przestrzeń na wiele godzin dziennie. Ja uwielbiam 

grać w różne gry, a Aśka najchętniej siedzi na portalach randko-

wych lub w Second Life. Ostatnio podejrzałem, że świntuszyła 

z jakimś starym facetem! No, chyba przesadziła tym razem! 

Gdy ją przestraszyłem, że powiem mamie o jej erotycznych wy-

czynach, odparła, że „musi to robić”! Przymus jest tak wielki, 

że musi wciąż szukać nowych wrażeń.  

Parę miesięcy temu powiedziała mi, że jest za gruba – i od tego 

czasu na jej ekranie królują wciąż strony na temat odchudzania 

i różnych diet. Ja też uważam, że jestem za gruby! Aśka prawie 

nic już nie je, więc ktoś to musi nadrobić. Póki co, odchudzanie 
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mnie „nie kręci”. Ważę 82 kg. Lubię dobrze i dużo zjeść (zawsze 

tak było). Jak tylko pojawia się w domu nowa dostawa, 

to nie mogę się powstrzymać – i jem, jem, jem... Potem wypijam 

hektolitry Pepsi lub Coca-Coli, a ostatnio zasmakowało mi piwo.  

 
© Africa Studio - Fotolia.com 

Aśka trochę marudziła, że jestem za smarkaty na piwo, 

że powie o tym mamie, ale i ja mam na nią „haka”. Gdyby mama 

dowiedziała się, że ona od paru miesięcy właściwie głoduje, 

też dostałaby manto typu: „Ja tak ciężko pracuję, a tobie 

nie smakuje to jedzenie?!” Z drugiej strony aż się dziwię, 

że mama nie zauważyła, że z Aśki zrobił się już kościotrup. Aśka, 

co prawda unika mamy, ale czasem na skype’ie musi z nią zamie-

nić choć parę słów, zwłaszcza gdy potrzebuje większej kasy. 

Ostatnio właśnie kupiła sobie stacjonarną bieżnię, żeby spalać 

nawet te kilka zjedzonych kalorii. Zwróciłem jej uwagę, 

że mogłaby zaoszczędzić, gdyby kupiła dres i adidasy, i biegała 
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po parku. Ale Aśka stawiała laptopa przed bieżnią i jednocześnie 

godzinami surfowała po Internecie. Śmiesznie to wyglądało, ale ja 

też łapałem się na tym, że nie mogę oderwać się od kompa. Mijały 

kolejne godziny, a ja grałem, grałem, grałem... Czasem, 

gdy czułem się tym zmęczony, sięgałem po „dropsy”, któ-

re sprzedawał (nawet niedrogo) przed szkołą jakiś gość. Wystar-

czyło wziąć jednego pod język – i bystrość umysłu wracała. Cho-

ciaż od tygodnia biorę codziennie 2-3, to czuję się jakoś marnie. 

Może się czymś strułem? Pewnie tą sałatką z tuńczyka?  

Aśki nie było, ale na szczęście nasza kucharka jeszcze zmywa-

ła po obiedzie. „Ach, biedne dziecko” – zawołała na mój widok – 

„To pewnie twoje nieumiarkowanie się odezwało! Nie mogłam 

już patrzeć, co ty wyprawiasz. Ciało i ludzka psychika mają swoje 

prawa i ograniczenia. Wszelki nadmiar czy niedobór szkodzi im.” 

„Co ty wygadujesz?” – wrzasnąłem. „Co to za słowo – ‘nieu-

miarkowanie’? Jakieś przestarzałe! Jak się ma, to się korzysta. 

Zapamiętaj to sobie. Daj mi tylko jakąś tabletkę na żołądek”. 

Tabletka nie pomogła i następnego dnia, gdy na przerwie ugry-

złem kanapkę, zrobiło mi się znów niedobrze. Czym prędzej wy-

rzuciłem bułkę do kosza na śmieci i usiadłem na ławce w pobliżu, 

chcąc napić się ukradkiem piwa. Okryłem puszkę torebką od bułki 

i na wszelki wypadek odwróciłem głowę. I wtedy między jednym 

i drugim łykiem zobaczyłem coś, co mnie zdziwiło, zszokowało, 

poruszyło do głębi. Moja koleżanka z klasy, Zośka, stała koło 

kosza, rozejrzała się nerwowo czy nikt nie patrzy, po czym prędko 

wyjęła z niego moją napoczętą bułkę i jeszcze prędzej zaczęła ją 

jeść. Za moment po bułce nie został nawet okruszek.  

Wmurowało mnie i w głowie miałem zamęt. Co robić? Dać jej 

jeszcze pączki, które miałem w torbie? Udać, że nic 

nie zauważyłem? Powiedzieć wychowawczyni o tym zdarzeniu? 
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A właściwie, co to mnie obchodzi? Ja nigdy nie byłem głodny, 

może to nic takiego, może ona tylko zapomniała drugiego śniada-

nia? Ta Zośka nawet mi się kiedyś podobała, bo dała mi ściągę 

na matmie. W głębi serca czułem jednak, że nie mogę tak tej 

sprawy zostawić. Moje rozmyślania przerwał dzwonek na ostatnią 

lekcję. I nie zrobiłem nic... 

Po powrocie do domu – w jakimś odruchu bezradności opo-

wiedziałem to zdarzenie naszej Julci. Nawet się już nie boczyła 

za moją poranną awanturę, ale pochwaliła mnie, że zatroszczyłem 

się o Zośkę, że nawet chciałem jej oddać swoje ulubione pączki, 

ale zabrakło mi odwagi. Zresztą te pączki, wracając ze szkoły, 

oddałem żebrakowi pod kościołem i od razu zrobiło mi się wese-

lej – może dlatego, że starałem się być bardziej „umiarkowany”? 

„No widzisz” – powiedziała na to pani Julcia – „Więcej szczę-

ścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. ...Wszystko wolno, 

ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 

ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, 

lecz dobra bliźniego.” Jak nic, pasowało to do mojej (i Zośki) 

sytuacji, więc poprosiłem, żeby Julcia zapisała mi te Słowa. Po-

dobno powiedział je kiedyś jakiś święty Paweł. Ale miał gościu 

pomyślunek, bo faktycznie jedyną korzyścią z mojego żarcia był 

ból brzucha... 

Potem zastanawialiśmy się z panią Julcią, jak pomóc Zośce. 

I stanęło na tym, że za dwa dni – zaproszę do domu na swoje 

urodziny całą klasę. Pani Julcia przygotuje poczęstunek 

i dyskretnie podpyta Zośkę „co i jak”. Ja zainstalowałem nowe 

gry i ubłagałem Aśkę, żeby pożyczyła nam na to popołudnie swój 

komputer. I tak czas zleciał, że spostrzegłem, iż nie siedziałem 

przed komputerem od kilku godzin, od dawna też nic nie jadłem. 
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Ale pokusy wróciły – musiałem przecież sprawdzić te nowe 

gry, a przy graniu zawsze miałem wilczy apetyt. Zrobiło mi się 

bardzo smutno, ja jednak jestem nadal „nieumiarkowany”. Sam 

chyba nie dam rady, żeby uwolnić się od komputera i jedzenia. 

A może ten święty Paweł się do czegoś przyda? Podobno był 

mężny – tak opowiadała pani Julcia, gdy ją o to zagadnąłem – 

cierpliwie znosił wszystkie doświadczenia, był silny wobec prób 

i niebezpieczeństw, dzielnie pokonywał swoje lęki i słabości, był 

wytrwały w postanowieniach. Miał silną wolę – a tego mi teraz 

bardzo potrzeba! 

Nasi goście przyszli punktualnie, zaśpiewali mi „100 lat”, obej-

rzeli nowe gry i w mgnieniu oka pochłonęli przygotowane specja-

ły. Widziałem, że pani Julcia chwilę rozmawiała z Zośką. Dobrze, 

że wzięła te sprawy w swoje ręce. Potem zauważyłem, że gdzieś 

telefonuje, podszedłem do stołu, żeby otworzyć kolejną wodę 

mineralną i usłyszałem, że uzgadnia z mamą bezpłatny abonament 

do naszej najbliższej restauracji – na 5 osób! A potem chyba roz-

mawiały o mnie, bo Julcia powiedziała mamie, żeby  bardziej się 

mną opiekowała, bo moje obżarstwo i przesiadywanie przed kom-

puterem to skutek mojej samotności, braku miłości, że to są na-

rzędzia mojej walki o szczęście i spełnienie. 

Zrobiło mi się jakoś nieswojo... I zacząłem kombinować, 

jak przysposobić się do walki ze swoim „nieumiarkowaniem 

nr 1”, czyli nadmiernym jedzeniem i z „nieumiarkowaniem nr 2” 

– uzależnieniem od komputera.  

Z tym drugim poszło łatwiej, bo czas spędzany przed ekranem 

zacząłem dzielić z... Zośką, która, jak się okazało – komputera 

w domu nie miała. Nie wspomnę już o tym, że wstydziłem się 

przy Zośce dużo jeść, bo zaraz wracał mi obraz tej nieszczęsnej 
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bułki z kosza na śmieci... tak, jakbym to ja był odpowiedzialny 

za jej biedę. A może jednak coś w tym jest? 

Muszę jeszcze o tym nieumiarkowaniu pogadać z Aśką, bo ona 

z jedzeniem „przegina pałę” w drugą stronę. Aśka to też „mój 

bliźni”, jak mówi Pani Julcia... 
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Dzień w „przeciętnej” rodzinie 

 Gniew żal za sobą prowadzi 

(Bolesław Prus) 

 

Cześć! Na imię mi Julia. Mam 15 lat i chodzę do gimnazjum 

nr 5. Mieszkam wraz z rodzicami i młodszą siostrą, Eweliną, 

w domu z dużym ogrodem. Często odwiedzają nas dziadkowie, 

czasem wpada wujek Marek z ciocią Marysią i bliźniakami: Ma-

teuszem i Łukaszem. 

Patrząc z zewnątrz – jesteśmy miłą, kochającą się rodziną... 

Ale... pamiętam, że „od zawsze” w naszym domu na pierwszym 

planie były kłótnie – praktycznie wszyscy gniewali się na siebie 

nawzajem i na cały świat bez końca! Krzyki, awantury, ostre 

słowa, irytacja, groźne spojrzenia... Dlaczego? Bo: 

 pies szczekał za głośno, 

 nieprzyjemny sprzedawca wydał resztę w bilonie, 

 samochód na skrzyżowaniu nie chciał ruszyć, 

 butelka z wodą mineralną nie dała się otworzyć, 

 dziadek nie zgasił światła w toalecie, 

 prognoza pogody się nie sprawdziła, 

 Ewelina przewróciła taboret w kuchni, 

 tata nie zdążył na mecz, bo stał w korku, 

 ja kupiłam nie ten twarożek co zwykle, 

 Mateusz i Łukasz nie zdjęli butów w przedpokoju, 

 babcia kupiła sobie za drogie okulary, 

 ciocia Zosia ma ładniejszą cerę niż mama, 

 sąsiad włączył kosiarkę razem z wujkiem Markiem, 

 ciasto ma zakalec, itd., itp. bzdety! 
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A to „sprawozdanie” tylko z jednej sobotniej godziny... Mogę 

powiedzieć – „normalka”.  

 
© Antonio Gravante - Fotolia.com 

Ale... Kropla przelała się wtedy, gdy tata zauważył, 

że nie zabrał z pracy swojego laptopa, a musiał pilnie sprawdzić 

przychodzące maile. Traf chciał, że padła mu komórka, zatem i tą 

drogą Internet był niedostępny. Przyszedł więc do mnie do pokoju 

i chciał skorzystać z mojego komputera, a ja właśnie rozmawia-

łam przez skype’a z Mirkiem – moim kolegą z klasy, 

i ani myślałam skończyć.  

Mirek niedawno przyszedł do naszej klasy i imponowało mi to, 

że właśnie ja mu się spodobałam. Jest bardzo przystojny. Wszyst-

kie dziewczyny się w nim podkochują. Zauważyłam w nim coś, 

czego nie umiem na razie nazwać – jest na pewno inny 

niż pozostałe chłopaki... 
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Tato bardzo się zdenerwował, że nie chciałam go wpuścić 

przed komputer, a we mnie „jakby diabeł wstąpił” – wybuchłam 

takim gniewem, że sama siebie nie poznawałam – „bo on przery-

wa mi rozmowę, chce zabrać MÓJ komputer!” Oczyma pełnymi 

nienawiści patrzyłam na tatę jak na wroga numer jeden, gotowa 

zrobić wszystko w obronie swojego zagrożonego komputera. 

Musiałam przecież kontynuować pogawędkę! 

W tym momencie do pokoju weszła Ewelina, a ja skierowałam 

na nią swoją złość wołając, że to przez nią tato zapomniał kompu-

tera, bo spieszył się, żeby po pracy odebrać ją ze szkoły, 

że mogłaby już sama wracać po lekcjach. Ewelina zaczęła krzy-

czeć, że nie może, bo boi się Damiana z IVb, który ją straszy, 

że utnie jej warkocz. Jej głośny płacz zaniepokoił mamę i ciocię, 

które wpadły do pokoju i przekrzykując Ewelinę – „napadły” 

na tatę, że nie umie sobie poradzić z córkami. Wujek Marek wyłą-

czył właśnie kosiarkę i też zwabiony awanturą, przybiegł na górę 

krzycząc na ciocię, żeby nie wtrącała się w rodzinne spory. Dzia-

dek z babcią, zasapani wspięli się po schodach jako ostatni, żeby 

zobaczyć, co się dzieje. Babcia załamała tylko ręce płacząc, że to 

wszystko przez ten komputer, który kupiła mi pod choinkę. 

A dziadek nerwowo szukał czegoś po kieszeniach, po czym wy-

jął... różaniec i zaczął się głośno modlić. 

Tacie się to wyraźnie nie spodobało. Zaczął wyzywać dziadka 

od „dewotów” wołając, że nie zawsze był taki „święty”. Wypomi-

nał mu gniewnym tonem, niejako „przy okazji” dawne konflikty, 

które widocznie wciąż leżały mu na sercu. Pierwszy raz słysza-

łam, jak zapiekły może być gniew pielęgnowany przez lata... 

Ale dziadek wcale nie dyskutował z tatą, „zdrowaśki” dalej płynę-

ły... zastępując powoli nasze gniewne odgłosy. 



 

 

- 47 - 

Nagle kątem oka spojrzałam na ekran komputera, a tam – dalej 

widoczna była postać Mirka, który... też trzymał w ręce różaniec! 

Był świadkiem „na odległość” całej tej awantury – kamera prze-

cież działała! Byłam w szoku! Nie dość, że Mirek zobaczył moje 

„prawdziwe oblicze” (ach ta technologia!), to jeszcze ten róża-

niec??? Chciałam go od razu o to zapytać – ale nagle komputer się 

wyłączył (zapomniałam o UBS-ie). Zgasła lampka na schodach, 

bo trzasnęły korki. Jednocześnie rozległ się dziki wrzask z ogro-

du. Wszyscy pobiegli pędem na dół. Okazało się, że to Mateusz 

i Łukasz dorwali porzuconą przez wujka Marka kosiarkę i usiło-

wali zamontować przedłużacz, żeby pojeździć na niej przed gara-

żem. Na szczęście nic im się nie stało. Nawet nie dostali lania, 

bo wujek i ciocia byli szczęśliwi, że synów nie poraził prąd. 

Niesamowite – nie było z tego powodu awantury! Jeszcze się 

nic podobnego nie zdarzyło u nas w domu! Babcia, co prawda 

twierdziła, że to dzięki modlitwie dziadka, który zawsze potrafi 

„wprowadzić pokój wśród burzy”, ale ja powiedziałam, 

że chłopcy po prostu mieli szczęście! Atmosfera poprawiła się 

na tyle, że wspaniałomyślnie odstąpiłam tacie miejsce 

przy komputerze, żeby sobie sprawdził te swoje maile, chociaż już 

w międzyczasie naładował komórkę, ale niech tam... Nie zawsze 

musi być moje na wierzchu, a jeżeli tata będzie zbyt często ślepił 

w komórkę, to w końcu wysiądą mu oczy. Muszę powiedzieć 

mamie, żeby kupiła tacie na imieniny komórkę z większym ekra-

nem. 

Aha – ekran! Jak strzała przebiegło mi przez głowę wspomnie-

nie Mirka z różańcem na ekranie! Jakoś głupio się czułam z tym 

wspomnieniem – też zobaczyłam chyba jego „prawdziwe obli-

cze”. Przypomniałam sobie, że nieraz zapraszał mnie na jakieś 

spotkania modlitewne, na filmy, które oceniałam już w przedbie-
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gu jako „za święte”. Kiedyś nawet zachęcał mnie, żebym poszła 

z nim do szpitalnej kaplicy, bo obiecał kapelanowi, że pomoże mu 

przy drobnym remoncie. Ten różaniec też już widziałam – zaplą-

tał się kiedyś Mirkowi w klucze do sali klubowej, w której mieli-

śmy próbę naszego zespołu muzycznego. A zaraz – po próbie 

Mirek spieszył się jeszcze na spotkanie, jak to mówił – scholi 

młodzieżowej w parafii. 

Teraz te „cegiełki” zaczęły mi się układać w jedną całość. Po-

myślałam, że Mirek ma chyba jakieś konszachty z Panem Bo-

giem. Ta jego pobożność bardzo mnie... zaciekawiła – była zupeł-

nie inna, niż moje emocjonalne reakcje. Zobaczyłam, 

że gdy kipiał we mnie (i w innych) gniew, wystarczyła jedna iskra 

i dochodziło do wybuchu. 

Na szczęście, choć w niezrozumiały dla mnie sposób, mój 

gniew, wrogość, bunt – zamienił się w pokój, a także w żal, 

że byłam taka... Nabrałam też ufności, że to się zmieni – we mnie 

– i w naszym domu. 

Spojrzałam przez okno na pięknie zachodzące słońce 

i postanowiłam zacząć od siebie! 

Zeszłam na dół, żeby przeprosić tatę za to, że w moim gniewie 

nie było dostatecznie dużo miłości, że zraniłam go swoimi sło-

wami, wzrokiem...  

Siedzieliśmy w kuchni i jeszcze długo rozmawialiśmy o tych 

naszych różnych „gniewnych sytuacjach” w domu. W końcu 

mama zaczęła szykować kolację, a gdy wyjęła z lodówki ten nie-

szczęsny serek, za który mi się dostało – wszyscy wybuchnęli 

śmiechem – „lody puściły”! 

Została mi jeszcze rozmowa z Mirkiem... Gdy otworzyłam 

komputer, zajrzałam najpierw do maili, bo chciałam napisać mu 

o swoich przemyśleniach, i zobaczyłam wiadomość od niego: 
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„Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko 

wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego 

dobra, lecz dobra bliźniego.” Dalej pod tekstem były jakieś ozna-

czenia – 1 Kor 10,23-24, a niżej: „Pozdrawiam – Mirek”...  

I jeszcze P.S.: 

„Gniew ma u swego źródła pragnienie odwetu, pragnienie 

uczynienia jakiegoś zła, czasem nawet nieświadomego. Dlatego 

bywa groźny. Gdy ktoś cię denerwuje, pobudza do gniewu – 

patrz, co on robi dobrze, co jest w nim dobre” – to pomaga! 

Sprawdziłem! – M. 
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Ewa otworzyłaby drzwi 

Lenistwo jest największym 

złodziejem czasu 

(Agnieszka Lisak) 

 

Hej! Mam na imię Karol i studiuję „Informatykę” 

na Polibudzie. Mam 21 lat i jestem człowiekiem baaardzo zaję-

tym. Rodzice płacą za moją stancję (kawalerkę), „no bo w tych 

akademikach, to różnie bywa, a syn ma w niej siedzieć 

i w spokoju się uczyć!”. I ja rzeczywiście nieraz nie mam nawet 

chęci, żeby pójść na zajęcia, tylko siedzę przed komputerem.  

 

© gemenacom - Fotolia.com 

Mam wspaniałe hobby – gry komputerowe. Wiem o nich 

wszystko! A ile czasu pochłania mi zdobycie i „rozpracowanie” 
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kolejnej, nowej gry! Próbuję nawet sam je programować. Na nic 

innego nie mam już czasu, a prawdę mówiąc – na inne sprawy 

szkoda mi czasu! 

Ostatnio zauważyłem, że łatwo zwalniam się z każdego, 

zwłaszcza nielubianego, nużącego mnie wysiłku, nawet wtedy, 

gdy jest to mój wyraźny obowiązek. 

W ubiegłym miesiącu wyłudziłem od matki dodatkową kasę, 

oficjalnie na zakup potrzebnych mi podręczników, niedostępnych 

w bibliotece, a wydałem ją, płacąc koledze za napisanie za mnie 

prac i projektów zaliczeniowych. Muszę przecież utrzymać się 

jakoś na tych studiach, nie mogę stracić dobrej opinii o sobie. 

U siebie w Gminnym Domu Kultury jestem uważany za alfę 

i omegę informatyki, bo obiecywałem, że w czasie ferii poprowa-

dzę kurs obsługi komputera dla seniorów (50+). Chciałem nawet 

opracować specjalny przewodnik do tego kursu, ale kolejne ferie 

minęły, a kursu nie było. No przecież chciałem dobrze, ale i tym 

razem powód odwołania też był ważny – nie mogłem przecież 

opuścić targów oprogramowania, na których oferowano nowe gry 

i rozwiązania multimedialne. Poza tym muszę przecież w czasie 

wolnym odespać komputerowe noce! 

Zresztą do domu zajeżdżałem coraz rzadziej, bo dziadek choru-

je i stale jest coś przy nim do zrobienia. A to trzeba przestawić 

regał i łóżko, a to zawieźć go do przychodni, lub jechać do apteki. 

W ostatnią sobotę mogłem spędzić przed komputerem tylko 

8 godzin. Co prawda przesunięcie mebli zajęło mi 10 minut, 

a do przychodni i apteki pojechała w końcu mama, ale ten zamęt 

w domu... 

Z tego wszystkiego chciałem nawet dziadka nauczyć, 

jak odbierać maile, bo czasem nie słyszy telefonu. To się zdarzyło 

miesiąc temu, gdy pilnie potrzebowałem gotówki. W końcu 
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do nauki nie doszło, bo znalazłem w Internecie nową grę 

i machnąłem na to ręką. Kasę i tak, jak zwykle, „wyjęczę” 

od rodziców. Całe popołudnie miałem jednak dobre samopoczu-

cie, bo przecież chciałem... Co prawda tato coś tam mruczał, 

że „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”, ale nie wdałem 

się w dyskusję. Ponad wszystko bowiem lubię święty spokój. 

Postanowiłem, że nie będę tracić czasu i pieniędzy na podróże 

do domu. Będę musiał rozwiązać jakoś problem zaopatrzenia, 

bo po każdym weekendzie wyjeżdżałem zwykle z torbą pełną 

kotletów, pierogów, słoików itp. Nie będę też tracić czasu i sił 

na zakupy, gotowanie, czy  bieganie do baru, a jeść trzeba. Wła-

ściwie mógłbym zamówić wikt przez Internet, ale to kosztuje... 

A może uda mi się namówić kuzyna, żeby był moim dostawcą? 

Ostatnio zrobił prawo jazdy – niech się wykaże. 

Nie odbierał komórki, to zadzwoniłem na stacjonarny. Ode-

zwała się ciotka, a w czasie rozmowy z kuzynem, który już, już 

się zgadzał – słyszałem w tle jej słowa: „Ten Karol to straszny 

leń, od zawsze starał się, żeby nic nie robić. Sam wymaga, 

a jeszcze nic dobrego dla innych nie zrobił”. Oburzony rzuciłem 

słuchawkę. Jak ona może tak o mnie mówić? Ja jestem leniwy??? 

Ale to samo słowo – „leń” – usłyszałem jeszcze raz tego dnia. 

Gdy wróciłem z dworca obładowany domowym wiktem, zasta-

łem w drzwiach mojej kawalerki karteczkę z pytaniem: 

„Czy Państwo przyjmują księdza po kolędzie? Ksiądz odwiedza 

ten blok w niedzielę” – i tu następowała... dzisiejsza data. 

Spojrzałem wokoło w popłochu – no, nie było tak źle. Chyba 

przyjmę księdza – ta tradycja była głęboko zakorzeniona w mojej 

świadomości. Mama mówiła, że przynosi szczęście na cały rok. 

Nie bardzo to rozumiałem, ale pamiętam, że na magiczne słowo 

„kolęda” w domu ogłaszano „powszechną mobilizację” – sprząta-
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nie, odświętne ubranie, biały obrus, świece, Pismo Święte, zeszyty 

do religii... Teraz więc nie będę przecież zamykał drzwi 

przed szczęściem, chociaż ciągnęło mnie już bardzo 

do komputera, ale 10 minut mnie nie zbawi. 

Wyszperałem z szafki jakąś białą serwetę i świeczkę, krzyż 

zdjąłem znad drzwi (wisiał tam jeszcze od poprzednich właścicieli 

kawalerki), miałem nawet Pismo Święte całkiem nowe, nieuży-

wane, z dedykacją od matki chrzestnej. 

Gdy zapinałem ostatni guzik białej koszuli, rozległ się dzwo-

nek do drzwi. Ministranci odśpiewali kolędę, zmówiliśmy Ojcze 

nasz... Ksiądz pokropił obficie moje cztery kąty i myślałem, że to 

koniec, bo przecież zeszytu do religii nie miałem. Ale księdzu 

zebrało się na rozmowę. Wpisał mnie do kartoteki parafialnej, 

a gdy dowiedział się, że jestem studentem, wyjął z teczki niewiel-

ką broszurkę z informacją o parafialnych spotkaniach Duszpaster-

stwa Akademickiego. Zaprotestowałem, tłumacząc się masą zajęć 

na uczelni, ale ksiądz tylko powiedział z porozumiewawczym 

uśmiechem, że „lenie duchowe są tam też mile widziane”, 

a na takiego wyglądam. „Pana egzemplarz Pisma Świętego 

nie wskazuje na używanie” – dodał. Nawet się nie obraziłem, 

bo przynajmniej w tym przypadku rację miał. 

Późnym wieczorem sięgnąłem z ciekawości po tę broszurkę, 

bo na okładce było zdjęcie ładnej, uśmiechniętej dziewczyny. 

Przeczytałem pod nim, że wewnątrz znajduje się tekst jej autor-

stwa, nazwany „świadectwem”. Okazało się jednak, że to nie jest 

żadne świadectwo typu „piątki i dwóje”, ale historia jej życia, 

podpisana – „Ewa lat 21 – studentka”. 

Ewa napisała o swoim trudnym dzieciństwie i młodzieńczych 

latach. Co prawda miała oboje rodziców i starszą siostrę, 

ale w domu nie było miłości. Rodzice zapracowani, siostra cho-
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dziła swoimi drogami. Praktycznie wychowywała ją „komputero-

wa niania”. A komputer miała „wypasiony” – i przesiadywała 

przed nim godzinami, czasem tylko oblewając go łzami samotno-

ści i pustki. Nawet jeśli rodzice przyszli wcześniej do domu, to 

zwykle słyszała tekst typu: „Nic z ciebie nie będzie, dlaczego 

dostałaś tylko czwórkę, nie nadajesz się do niczego, po co się 

zabierałaś za to – wyszło okropnie, zobacz, jak twoja siostra się 

uczy, a ty?” itp. Zaowocowało to w jej życiu głównie lenistwem – 

bo jeżeli się do niczego nie nadaje, wszystko robi źle – to lepiej 

nic nie robić, tylko zamknąć się w bezpiecznym, wirtualnym 

świecie gier komputerowych, gdzie można być „kimś” – zwycię-

żać, budować, niszczyć... Cierpiała na tym nauka w liceum, póź-

niej studia, ale co tam! Czasem miała jakieś dobre intencje, chcia-

ła komuś pomóc, ale wszystko zostawało w strefie planów, 

bo czuła w sobie „niechęć spełniania”, nie chciała tracić swego 

życia dla innych. 

Zrozumiała, że takie „bytowanie” nie ma sensu – podczas „ko-

lędy” w ubiegłym roku, gdy dostała od księdza broszurkę 

z informacją o... spotkaniach w Duszpasterstwie Akademickim. 

Poszła na takie spotkanie „z ciekawości”, bo na okładce było fajne 

zdjęcie  - chyba z jakiegoś obozu żeglarskiego, i spodobał jej się 

jeden z „żeglarzy”. 

Tematem spotkania był fragment z Pisma Świętego: „Wszyst-

ko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, 

ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, 

lecz dobra bliźniego.” Słuchając słów uczestników spotkania, 

zobaczyła jasno błędy w swoim postępowaniu, w którym nie było 

żadnego miejsca „dla bliźniego”. Uświadomiła sobie, 

że otaczających ją ludzi traktowała z pogardą, bo brak zakorze-

nienia w miłości – owocował też jej brakiem wobec innych. 
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„Bo tylko ci, którzy wpierw zostali ukochani, mogą kochać. 

A człowiek pragnie być kochany i kochać” – usłyszała nagle 

i rozpłakała się, że nie ma już szans na miłość, bo jej nikt 

nie kocha i nie kochał. „To pewnie dlatego moje dobre chęci 

i zamiary spełzły na niczym” – zawyrokowała. I wtedy właśnie 

jeden z chłopaków (podobny nawet do tego z okładki) powiedział 

wprost do niej: „Jezus cię kocha, On ukochał cię pierwotną, bez-

warunkową miłością. Jesteś dzieckiem Bożym! Nie bój się, zaufaj 

Mu”. 

Tekst jakoś dziwnie zaczął mi się zamazywać, nawet spadła 

na niego jedna czy druga kropla... Czytałem go z uczuciem, 

że gdzieś to już słyszałem, że to o mnie, że obok imienia Ewy 

mógł widnieć i mój podpis. Przecież ja też broniłem się 

(i uciekałem w gry) przed miłością, szczególnie przed miłością 

miłosierną, czyli taką, która nie ogląda się na siebie i żyje 

dla drugiego, także wtedy, gdy ten drugi moim zdaniem na miłość 

nie zasługuje. 

Ewa zakończyła swoje świadectwo taką refleksją: „Do serca 

ludzkiego prowadzą jedne drzwi. Jeśli są zamknięte na miłość 

do brata i siostry, jeśli człowiek nie robi nawet tego minimalnego 

wysiłku, by te drzwi uchylić, jeśli nie chce nic stracić ze swego 

życia ze względu na bliźniego, wtedy i miłosierna miłość Boga 

nie ma do niego dostępu. Tylko miłość nieleniwa, to jest taka, 

która się nie zraża, nie ucieka – otwiera drzwi na prawdziwą mi-

łość!” 

I w tym momencie ktoś zapukał do moich drzwi. Zbieg oko-

liczności? Pokonałem pierwszy odruch niechęci, któ-

ry podpowiadał, żeby się nie odzywać, bo przecież godzina zrobi-

ła się bardzo późna... „Ewa by otworzyła” – pomyślałem 

i przekręciłem zamek w drzwiach. Na progu stała młoda kobieta, 
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mieszkająca chyba piętro wyżej. Tonem osoby, która przeprasza, 

że żyje, poprosiła mnie, czy nie mógłbym pójść do dyżurnej apte-

ki po lekarstwa dla jej 2-letniego synka. Przed chwilą wyszedł 

od niego lekarz, ale ona nie może zostawić chłopca samego, 

a nie ma nikogo, kogo mogłaby poprosić o tę przysługę. Pukała 

już do wszystkich sąsiadów na jej piętrze i nikt nie otworzył. 

Widocznie ludzie już śpią... 

W drodze do apteki byłem radosny jak nigdy dotąd. Nawet so-

bie podśpiewywałem, czym wzbudziłem podejrzenie dwóch poli-

cjantów, którzy zatrzymali mnie i obrzucili badawczym wzro-

kiem. „Wszystko w porządku” – zawołałem – „Jezus mnie kocha! 

I was też!” 
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Gdyby można było cofnąć czas 

Kto liczy na cudzą śmierć,  

popełnia zabójstwo w myśli 

(Feliks Chwalibóg) 

 

Kochani! Mam na imię Tomek. Wczoraj skończyłem 25 lat, 

z których ostatnie 5 spędziłem w więzieniu. Odbywam karę 

za zabicie człowieka. Tak! Nie dziwcie się – za zabicie człowieka! 

Może i nie wyglądam na mordercę, ale wierzcie mi, 

w najczarniejszych scenariuszach na moje życie nie było miejsca 

na takie tragiczne wydarzenie. 

Pochodzę z tzw. „porządnej” rodziny. Żadna patologia! Mama 

jest księgową, ojciec ma firmę remontową. Mam też starszą sio-

strę, pielęgniarkę, która po studiach na kierunku „Zarządzanie”, 

wraz z mężem prowadzi Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biolo-

gicznej. 

Ja po maturze w Technikum Samochodowym, rozpocząłem 

studia na Politechnice. Moją pasją „od zawsze” były samochody. 

W czasie nauki w gimnazjum czy technikum, w każdej wolnej 

chwili biegłem do warsztatu mojego wuja, w którym remontowa-

no stare, zabytkowe samochody dla ekskluzywnych klientów. 

A wieczorami (i bardzo często nocami) siadałem w wirtualnych 

pojazdach i szalałem na torach wyścigowych. Zaliczyłem chyba 

wszystkie gry z samochodami w rolach głównych. Także te, 

w których punkty zdobywało się za, mówiąc delikatnie, niezbyt 

etyczne postawy kierowcy. No bo jak nazwać kierowcę – gracza, 

który ma szansę zdobycia lepszego czyli szybszego auta 

za przejechanie na pasach kolejnego przechodnia? Osiągałem tu 

wyżyny sukcesu, czym imponowałem kolegom w klasie. 
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Kiedyś tato usłyszał odgłosy stłuczek i krzyki bólu dochodzące 

z mojego pokoju, wszedł i zobaczył, co się dzieje na ekranie, 

ale wytłumaczyłem mu, że to tylko taka zabawa w zabijanie. 

Krzywił się i nawet chciał mi chyba wygłosić kazanie, 

ale na szczęście zadzwoniła komórka i musiał szybko jechać 

do firmy, żeby podpisać jakieś papiery, więc mi się upiekło. 

Ale to przecież rzeczywiście była tylko zabawa. I wszyscy tak 

grają! 

Każdego dnia musiałem też odwiedzić w Internecie strony sa-

lonów samochodowych różnych marek, obejrzeć nowości, poczy-

tać komentarze, przeanalizować ceny i promocje. 

Pierwszy własny samochód kupiłem za symboliczną sumę 

od kuzyna, zaraz po egzaminie na prawo jazdy, zdanym jeszcze 

w technikum. Był to stary „rzęch”, który i tak miał wkrótce trafić 

na złom. Ale podrasowany u wuja w warsztacie, służył mi jeszcze 

prawie dwa lata. 

Po maturze pojechałem na wakacje do Anglii i zarobiłem 

„co nieco”, resztę dołożyli rodzice, dumni z syna – studenta, 

i na pierwsze wykłady pojechałem już porządną bryką. Moja 

dziewczyna, Kaśka, nie wstydziła się już jeździć ze mną i nawet 

powiedziała mi, że kumpelki jej zazdroszczą takiego faceta. 

Rok akademicki rozpoczął się już na dobre, miałem coraz 

mniej czasu na internetowe wyścigi, Kaśka też studiowała – 

na medycynie dawali jej równo popalić. Ale gdy przeczytałem 

ogłoszenie o „Otrzęsinach” dla pierwszego roku, od razu posta-

nowiłem, że idziemy (a właściwie – jedziemy) na tę imprezę. 

Nie można przecież przegapić takiej okazji, a tradycji studenckiej 

musi stać się zadość! Co prawda trochę mieliśmy pietra, 

bo słyszałem o „Otrzęsinach” różne rzeczy – że trzeba np. zjeść 

łyżeczkę smaru do silników czy też umyć głowę w benzynie, 
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albo „zdać egzamin” z anatomii na nagim eksponacie, wybranym 

na „Miss Wydziału”, ale rzeczywistość nie okazała się taka 

straszna. Musiałem tylko przeskoczyć nad palącą się w misce 

benzyną i tak zostałem pasowany na studenta. A potem zostało już 

tylko picie alkoholu i tańce do białego rana. 

Ranek nie był „biały” ani jasny, bo czego oczekiwać w końcu 

października. Do tego siąpił deszcz i było mglisto. Mimo prote-

stów Kaśki, wsiadłem do samochodu tłumacząc jej, że przez całą 

noc wypiłem tylko kilka kieliszków i czuję się świetnie. Kaśka 

jednak zabrała się do swojego akademika z koleżanką, po któ-

rą przyjechał brat, i obrażona na mnie, nawet mi nie pokiwała. 

Ruszyłem przed siebie wściekły na nią, ale po paru kilometrach 

mi przeszło. Sięgnąłem więc po komórkę, żeby załagodzić sytua-

cję i umówić się z nią na niedzielne popołudnie. Kaśka 

nie odbierała, więc energicznie zawróciłem i zamierzałem wrócić 

sam na imprezę. Na pewno są tam jeszcze jakieś dziewczyny 

„na pociechę”. I wtedy – stało się! Nagle zobaczyłem przed maską 

w zamglonym świetle latarni – sylwetkę człowieka. Skąd on się tu 

wziął, przecież na ulicy było pusto, jak to w niedzielny poranek. 

Nie miałem żadnych szans na wyhamowanie czy skręt kierowni-

cą.\, bo w ręku trzymałem komórkę. Na nic zdały się moje inter-

netowe treningi. W ułamku sekundy człowiek padł na ziemię 

potrącony maską samochodu, a ja zatrzymałem się dopiero 

po kilkudziesięciu metrach. 

Powstrzymałem nieodpartą chęć ucieczki, bo szanse na to, 

że mnie nikt nie rozpozna, były duże. Wokół było ciemno i cicho. 

W żadnym oknie nie zapaliło się światło. Starszy mężczyzna leżał 

na przejściu dla pieszych, obok zobaczyłem laskę i kapelusz.  
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Umarł na moich rękach, zanim przyjechało pogotowie, któ-

re wezwał przejeżdżający taksówkarz. Siedziałem na krawężniku 

i miałem wrażenie, że oglądam jakiś przerażający film. Ten dzień 

zapamiętam do końca życia! Gdyby można było cofnąć czas.... 

Potem wszystko potoczyło się „normalnym” trybem: policja, 

dokumenty, alkomat, przesłuchania, areszt, rozprawa, wyrok – 

za potrącenie człowieka ze skutkiem śmiertelnym, „po pijaku”. 

Fakty mówiły same za siebie, nawet adwokat, którego opłacili 

zrozpaczeni rodzice, nie miał tu praktycznie nic do roboty, cho-

ciaż się starał, jak mógł. Rozmawiał z rodziną ofiary, przekazał 

mój żal i skruchę z powodu tego strasznego czynu. Dowiedział się 

jednak od nich czegoś przerażającego. Bo ja właściwie zabiłem 

nie tylko ich ojca, ale i matkę!  

Starszy pan szedł właśnie do dyżurnej apteki po lekarstwo 

dla żony, która tej nocy źle się poczuła i recepta nie mogła czekać 

do poniedziałku. Gdy długo nie wracał, chora zwlekła się z łóżka 

do telefonu chcąc zadzwonić do córki, ale zasłabła i upadając, 

uderzyła się głową o kant stołu. Tak zastał ją w południe zięć, 

który przyjechał zaniepokojony tym, że rodzice nie odbierają 

telefonu i nie przyszli do nich na niedzielny obiad. Zmarła 

po dwóch dniach nie odzyskując przytomności... 

Przywykłem już przez te lata do więziennego życia. Mam czas 

na przemyślenie tego, co się stało i niestety nie odstanie... I ja też 

jestem już innym człowiekiem. Mam świadomość, że zawsze 

będę wracać myślami do tego niedzielnego poranka. 

Za dobre sprawowanie dostaję czasem przepustki. Jadę wtedy 

do domu i większość czasu spędzam w Ośrodku prowadzonym 

przez moją siostrę, pracując jako wolontariusz. Pomagam ludziom 

po wypadkach, którzy tam się leczą, żeby chociaż w małej części 
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zadośćuczynić za moje winy. Te realne i te wirtualne... 

„Nie zabijaj” – obowiązuje wszędzie! 
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Nieudany kamuflaż 

Kto raz potrafi zazdrościć, 

potrafi i drugi 

(Adam Decowski) 

 

Dzień dobry! Kłania się Piotr, czterdziestoletni właściciel sieci 

stacji benzynowych „PALIWKO”. Od blisko osiemnastu lat je-

stem żonaty – ciągle z tą samą Hanusią, mamy syna Konrada, 

który w tym roku podjął studia na kierunku „Dziennikarstwo”. 

Żona jest wziętym fotografikiem, cenionym w środowisku me-

dialnym. Interes paliwowy kręci się wspaniale, jestem człowie-

kiem spełnionym zawodowo, bardzo dobrze sytuowanym, szczę-

śliwym (?)... 

Pisząc ten tekst jeszcze miesiąc temu, nie postawiłbym pewnie 

znaku zapytania. Dlaczego więc teraz się tu pojawił? Może dlate-

go, że dzisiaj inaczej rozumiem swoje szczęście. Jednak muszę 

uchylić tu rąbka tajemnicy z moich ostatnich przemyśleń 

i wydarzeń, w których dane mi było uczestniczyć. 

Otóż – jestem seksoholikiem! Tak – moim pierwszym sukce-

sem w wyjściu z tego nałogu jest nazwanie rzeczy po imieniu, 

przyznanie się przed samym sobą, uświadomienie sobie, co jest 

moim głównym problemem... 

Wciąż kocham swoją żonę i oddałbym cały swój majątek za to, 

żeby jej nie poranić, żeby nie dowiedziała się o moich „wyczy-

nach”. A z drugiej strony czuję w sercu, że sam będę musiał jej to 

powiedzieć. No bo chyba się nie domyśla??? Starałem się kamu-

flować i wydawało mi się, że robię to dobrze i dokładnie. 

Ale do rzeczy. Przez wiele lat seks był dla mnie najważniejszy. 

Życie małżeńskie miałem, moim zdaniem, „uregulowane”. 
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Nie wystarczało mi ono jednak! Szukałem wrażeń na wszelkie 

możliwe sposoby – odwiedzałem domy publiczne, gabinety masa-

żu erotycznego, w biurze swojej firmy – za ukrytymi drzwiami 

(jak w filmie!) miałem prywatną garsonierę, w której bywały 

różne „damy” (czytaj – prostytutki), najczęściej we dwie lub trzy. 

„Łowiłem” też żony moich kolegów, znajomych, kuzynów, 

bo związki z nimi miały dla mnie specyficzny „smaczek”. Potem 

zasmakowałem w kontaktach z mężczyznami, a szczególnie 

z młodymi chłopakami, którzy za porządną kasę, np. na upragnio-

ny motor, byli gotowi dosłownie „na wszystko”. 

Do moich obowiązków należały niespodziewane wizytacje 

na stacjach benzynowych wchodzących w skład „PALIWKA”, 

bo przecież „pańskie oko konia tuczy”. Wyczerpany zwykle 

po kontroli „papierów” na stacji, nie gardziłem usługami 

tzw. Tirówek, których zawsze było sporo przy drogach w okolicy 

stacji. Musiało nam wtedy wystarczyć tylne siedzenie w moim 

samochodzie, ale ja taki wymagający nie byłem. 

Muszę jeszcze dodać, że nie opuściłem żadnej okazji w czasie 

licznych wyjazdów na delegacje, również zagraniczne. Mogę więc 

śmiało stwierdzić, że jestem ekspertem w kwestii szeroko rozu-

mianego seksu, w jego również perwersyjnych odsłonach... A to 

dopiero jedna strona medalu. 

Od czasu studiów, „to co informatyczne, nie jest mi obce”. 

Wiele czasu poświęcałem na surfowanie po Internecie, 

w poszukiwaniu „ciekawych” stron i gier erotycznych. Przesze-

dłem całą drogę rozwoju technologii w tej kwestii – od prostych 

cyberrandek, aż do obecnych możliwości trików multimedialnych, 

wirtualnej rzeczywistości i tzw. Second Life. 

Stworzony przeze mnie awatar to prawdziwy macho. Wciąż go 

udoskonalałem, wyposażałem w nowe umiejętności i akcesoria. 
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Przeżyliśmy wspólnie wiele atrakcyjnych sytuacji, nieznanych mi 

wcześniej i pewnie niemożliwych w realu. Nie tyle technicznie 

niemożliwych, ile zbyt odważnych i – jak teraz stwierdzam – 

obrzydliwych, żeby angażować się w nie „osobiście”. 

Ale na ekranie taka rozpusta i cudzołóstwo traktowałem 

jak rozrywkę – „pół żartem, pół serio”. Usprawiedliwiałem się tak 

czasem sam przed sobą i utwierdzałem w przekonaniu, 

że to przecież nie jest żadna zdrada... 

O tym, jak mocno się myliłem, przekonałem się w bardzo tra-

gicznych okolicznościach. Mieliśmy z żoną niepisaną zasadę 

na autonomiczność wybranych metrów kwadratowych w naszym 

domu. Ja nie przekraczałem progu pracowni fotograficznej Hanu-

si, a ona mojego gabinetu, w którym miałem swoją „komputerową 

garsonierę”. Mieliśmy przecież do siebie pełne zaufanie! 

Było zwykłe środowe popołudnie. Żona pracowała 

nad komputerową obróbką swoich zdjęć z ostatniej wyprawy 

w Alpy, a ja zrobiłem sobie małą przerwę w analizie sprawozdań 

finansowych – na cyberseks. W chwili, gdy na ekranie mój awatar 

figlował na plaży z murzyńską dziewczyną o pełnych kształtach, 

do gabinetu wpadła... moja żona, i zanosząc się płaczem zawołała, 

że Konrad miał wypadek samochodowy i w ciężkim stanie został 

przetransportowany helikopterem do specjalistycznej kliniki. 

Właśnie widziała tę sytuację w telewizyjnej kronice. Wykrzyki-

wała, ze wyszła na chwilę ze swojej pracowni, żeby napić się 

soku, a telewizor był akurat włączony. Za moment zresztą roz-

dzwoniły się telefony od naszych znajomych i każdy dopowiadał 

jakieś szczegóły: że to się stało przed budynkiem agencji towarzy-

skiej, sprzed której właśnie odjeżdżał, że za kierownicą jego sa-

mochodu siedziała piękna blondynka, którą podobno w czasie 

jazdy próbował całować i przez to właśnie spowodował wypa-
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dek... Żona pomimo przerażenia dziwiła się, że Konrad jechał 

z blondynką, bo przecież jego narzeczona ma piękne rude włosy. 

Nagle w gabinecie zapadła głucha cisza. Telefony akurat za-

milkły, Hanusia też. Kątem oka zobaczyłem, że wpatruje się 

w ekran komputera, którego po jej wtargnięciu na moją prywatną 

enklawę, nie zdążyłem wygasić. Zawołała z bólem w głosie, 

że to Sodoma i Gomora, że to koniec, że wiedziała o moich licz-

nych zdradach, ale ta wirtualna murzynka w towarzystwie pantery 

i małp, przelała szalę goryczy. Następnie usłyszałem, że Konrad 

przeze mnie miał wypadek, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. 

Widocznie taki chorobliwy pociąg do seksu przekazałem mu 

w genach. Żona płakała i krzyczała na przemian, i nie były to 

wirtualne łzy! Chociaż te wirtualne bolą równie silnie. 

Do szpitala pojechaliśmy taksówką. Nasze rozchwiane emocje 

nie pozwalały nam prowadzić samochodu. Konrad leżał nieprzy-

tomny na intensywnej terapii, nie musieliśmy więc nawet udawać, 

że między nami wszystko jest w porządku. 

Na korytarzu minęliśmy wysoką blondynkę z ręką w gipsie. 

To była pewnie „ta” blondynka. Znam takie kobiety bardzo do-

brze... 

Wieczorem spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy 

i przeniosłem się do hotelu. Nie wiem, co będzie dalej. 

Czy Konrad przeżyje, czy Hanusia mi wybaczy? Czy ja będę miał 

dość siły, żeby opanować siebie? Czy te zdrady, cudzołóstwa, 

pożądania są rzeczywiście zapisane w moich genach, 

jak to wyrzuciła mi żona? Nie jestem co do tego przekonany... 

Bo to oznaczałoby nieodwracalność mojego sposobu na życie. 

A z tym zgodzić się nie mogę. Zawalczę o swoje małżeństwo... 

pamiętając, że „nie cudzołóż” dotyczy i realu, i wirtualnej czy-

li nierzeczywistej rzeczywistości. 
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Złodziej za krzaczkiem 

Korzyści łatwo przychodzące,  

wbrew prawom moralnym,  

są w zarodku początkiem klęski,  

która przyjdzie 

(Stefan Wyszyński) 

 

Witam serdecznie. Jestem Seweryn, w zeszłym miesiącu stuk-

nęła mi pięćdziesiątka. Wraz z żoną Klaudią prowadzę dużą firmę 

ogrodniczą „Cuda Natury”. Specjalizujemy się w roślinach 

i krzewach ozdobnych oraz owocowych. W naszej ofercie jest też 

tzw. galanteria i chemia ogrodnicza, czyli np. ozdobne pojemniki 

i donice na kwiaty, nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, nasio-

na. Mamy kilka punktów sprzedaży oraz sklep internetowy, 

współpracujemy z dostawcami krajowymi i zagranicznymi. 

Od kilku lat posiadamy też własne szklarnie i szkółki drzew 

oraz krzewów. Zatrudniamy blisko stu stałych pracowników, 

a w sezonie – dodatkowo drugie tyle. Zwykle są to młodociani, 

emeryci, renciści lub osoby bezrobotne. 

Podobno uchodzę za groźnego, niedostępnego szefa, a moja 

żona ma opinię „skąpej zdziry”. No cóż, żeby utrzymać zyski 

na jakim takim poziomie, muszę być stanowczym, bo przecież 

trzeba wyjść na swoje! Niezależnie od okoliczności.  

Ta biznesowa zasada była dla mnie „święta” przez wiele lat 

i starałem się ją realizować na różne sposoby. A że były to działa-

nia nie zawsze takie, że po nich można chodzić z podniesioną 

głową i uczciwie patrzeć innym w oczy – to już inna sprawa. I to 

jest właśnie moje ostatnie „odkrycie”! Ale o tym za chwilę. Naj-

pierw muszę przedstawić parę szczegółów tej ciemnej strony 

mojego biznesowego życia. 
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Nie obce mi były afery pieniężne, czy też podpisywanie zobo-

wiązań finansowych wobec dostawców i pracowników, bez woli 

ich dotrzymania. W sądzie toczy się przeciw mnie kilka spraw, na 

szczęście uniknąłem aresztowania i odpowiadam z tzw. wolnej 

stopy. Mój adwokat stanął na wysokości zadania! 

Na razie nie wydała się jeszcze wielka kradzież, ja-

kiej dopuściłem się wobec konkurencyjnej firmy, która otworzyła 

sklep internetowy pół roku przed nami i natychmiast zyskała tym 

uznanie wielkiej rzeszy klientów. Nasz e-sklep jakoś nie mógł się 

dobrze rozkręcić. Pewnego dnia przyszedł mi do głowy pomysł 

i natychmiast wdrożyłem go w praktyce. Wynająłem poleconego 

mi „łebskiego” informatyka, który bez większego problemu wy-

kradł listę adresową klientów z bazy danych konkurencji. Sami są 

sobie winni, mogli lepiej zabezpieczyć swój system e-biznesowy. 

 
© Rob hyrons - Fotolia.com 
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Mój marketingowiec już przygotował dla tak „zwerbowanych” 

klientów szczególnie atrakcyjną ofertę z wieloma promocjami. 

Niestety (a może na szczęście), od paru dni były jakieś problemy 

z łączem internetowym i ta oferta nie poszła jeszcze „w świat”. 

Dostało się za to mojemu serwisantowi, ale nie mógł nic zrobić – 

to są uroki mieszkania na tzw. wygnanowie, gdzie często brak 

zasięgu i dostępu do sieci. Ale innym razem, gdy dostęp był, 

„mój” informatyk okradł kilka kont internetowych naszej konku-

rencji. „Zysk” przekazał mi w całości!  

Z rumieńcem wstydu wspominam też dziś pewną noc, w czasie 

której „zmuszony” byłem do „typowej” kradzieży pod osłoną 

ciemności. Otóż, otrzymałem faks z dużym zamówieniem 

od znanego biznesmana, który chciał pilnie zakupić u mnie pięć-

dziesiąt dużych mis ceramicznych do ogrodu i na taras swojej 

rezydencji. Płacił „od ręki” i nawet chciał je następnego dnia rano 

odebrać własnym transportem, żeby zdążyć z dekoracją 

na wieczorne party w ogrodzie. Wydałem zlecenie magazyniero-

wi, żeby przygotował towar do odbioru. Po godzinie otrzymałem 

telefon z magazynu, że na stanie jest tylko czterdzieści pięć mis. 

Następna dostawa od producenta spodziewana jest za tydzień. Mis 

„do kompletu” nie ma też w żadnym naszym punkcie sprzedaży. 

Ostatnio większą ich ilość kupił bowiem Urząd Miejski w znanym 

kurorcie nadmorskim. Klient nie chciał słyszeć o tym, że mis 

będzie mniej. Wynajęty przez niego specjalista – architekt krajo-

brazu wszystko już zaprojektował – musi być pięćdziesiąt mis, 

albo... stracimy intratnego klienta i niemały zysk. 

Wieczorem wsiedliśmy z synem do służbowego samochodu, 

pojechaliśmy nad morze i ukradkiem, w pocie czoła udało nam się 

zabrać (czytaj: ukraść) pięć brakujących mis ze skweru obok 

mola. Na pamiątkę po tej wyprawie, jeszcze do dziś boli mnie 
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kręgosłup, bo taka misa pełna ziemi „trochę” waży. A jeszcze 

do rana szorowałem je dokładnie, żeby wyglądały jak nowe. Było 

już prawie jasno, jak się położyłem, ale obudził mnie telefon. 

Zdenerwowany głos wyzywał mnie od złodziei! Półprzytomny, 

przerażony, że wydała się nocna kradzież, nie poznałem 

w pierwszym momencie głosu mojego kontrahenta, któ-

ry wypominał mi głośno, że – ukradłem mu – godzinę czasu!, 

bo czeka na mnie właśnie od godziny w umówionym miejscu, 

mnie nie ma, on ma jeszcze tyle spraw do załatwienia, a tu już 

minęło południe. Wściekły, że tak sromotnie zaspałem, jednocze-

śnie odetchnąłem z ulgą, że to nie chodzi o te nieszczęsne misy. 

Ale słowo „złodziej” – zabolało... 

O złodziejski proceder ocierałem się właściwie wielokrotnie, 

bo kupowałem i handlowałem nieraz towarem niewiadomego 

pochodzenia, a prawdę mówiąc – wiadomego, czyli złodziejsko – 

paserskiego, ale nie chciałem przyjąć tego do wiadomości. „Po-

średnicy” (czyli paserzy) oferowali towar po korzystnych cenach, 

grzechem byłoby nie skorzystać z takich propozycji. 

Teraz też dojrzałem do tego, że mogę nazwać po imieniu – 

właśnie kradzieżą – niewypłacanie w terminie należnej pracowni-

kom pensji, zwłaszcza tym, którzy pracowali „na czarno”, 

a umowa była „na gębę”. Pieniądze leżały dłużej na moim koncie 

i procentowały! A tamci przecież od razu z głodu nie poumierali, 

tłumaczyłem to sobie. 

Szczególnie nie lubiłem tej zbieraniny, która pracowała u mnie 

w sezonie. Czasem coś naknocili i wtedy, aby nie być stratnym, 

odciągałem sobie z nawiązką pieniądze z ich wynagrodzenia. 

Kiedyś pewna kobieta, podobno wdowa z dziećmi, pomyliła od-

żywki i „spaprała” dwie palety doniczek z chryzantemami. 

Gdy przy spóźnionej jak zwykle wypłacie otrzymała znacznie 
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mniej pieniędzy, rozpłakała się, ale cóż – biznes to biznes. 

A innym razem, gdy popsuł się kran w jednej ze szklarni, któ-

rą dzierżawił mój kuzyn, za własnoręczną naprawę zażądałem 

okrągłej sumki. Kuzyn pewnie myślał, że naprawię kran 

za darmo?! Właściwie to jego też okradłem... Nie kwapiłem się 

wcale z oddaniem wiertarki pożyczonej od niego przed rokiem, 

ani ze zwrotem należności za laptopa, którego parę lat temu roz-

trzaskał mój syn, wyładowując na nim swoją złość i agresję 

po przegranej z kuzynem grze strategicznej. A jak nazwać to, 

że oszczędzałem na wodzie mineralnej dla pracowników, a latem 

w szklarniach jest przecież upał iście tropikalny. Miałem 

po prostu nieczułe serce, tak samo jak w stosunku do biednych 

i ubogich, którzy zawsze odchodzili z kwitkiem od moich drzwi. 

Traktowałem ich ostro, brutalnie, wyzywałem od najgorszych... 

Kiedyś nawet „zarekwirowałem” swojemu pracownikowi samo-

chód, bo prosił mnie o prolongatę w oddaniu pożyczki. Prawdę 

mówiąc, wcale tego samochodu nie potrzebowałem, ale chciałem 

nauczyć go porządku. Coś tam tłumaczył, że ma małego niepełno-

sprawnego syna i często jeździ do szpitala i na konsultacje 

do specjalistów, i że nie ma mi teraz z czego oddać. Powiedziałem 

mu stanowczo, że to jego problem... 

A czy zrobiłem chociaż coś dobrego? Wczoraj miałem taką 

szansę, ale... 

Otóż w pobliskim Domu Spokojnej Starości miała się odbyć 

uroczystość poświęcenia kaplicy. Zadzwonił do mnie ksiądz kape-

lan z prośbą, czy nie mógłbym ofiarować na tę okazję bukietu 

kwiatów na ołtarz. Tak prosił, że w końcu się zgodziłem 

i posłałem tam rano swoją żonę z bukietem pięciu róż. 

Nie przyszedł po nie klient, a były zamówione przed kilku dniami. 
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Klient zapłacił za nie z góry, więc ten „dar” nic mnie 

nie kosztował! 

W południe ktoś zadzwonił do drzwi. Odpoczywałem właśnie 

po obiedzie, ale otworzyłem. W drzwiach stała jakaś starsza ko-

bieta i chciała kupić u mnie kwiaty na ołtarz do kaplicy. Przepra-

szała, że zakłóca mi spokój, wie, że tu nie ma kwiaciarni, 

ale nie ma siły iść do miasta. W dłoni trzymała jakieś drobniaki, 

pytając czy wystarczy na pięć róż? Nie zdążyłem nic powiedzieć, 

bo ona dalej opowiadała, jak to ktoś przyniósł dziś bukiet kwia-

tów, które nie dotrwały nawet do obiadu, pospuszczały główki i w 

żaden sposób nie mogą zostać na ołtarzu! Nie można przecież 

okradać Pana Boga z piękna. To byłby szczyt skąpstwa!  

Moja rozmówczyni spojrzała na mnie swoimi pięknymi ocza-

mi, jakby oczekując z mojej strony natychmiastowego potwier-

dzenia swoich wywodów. A ja spuściłem wzrok, stałem jak ska-

mieniały i w uszach brzmiało mi to jedno stwierdzenie tej kobiety: 

że okradłem Pana Boga. Nieważne, ze być może nie było to 

w zgodzie z teologią, ale w jednej chwili zobaczyłem te wszystkie 

moje „złodziejskie działania” i miałem ochotę zapaść się 

pod ziemię. Jak ja mogłem zapomnieć, że „nie kradnij” może 

mieć różne oblicza... 

Musiałem stać tak nieruchomo bez słowa przez dłuższą chwilę, 

bo moja klientka przeraziła się nie na żarty i głośno krzycząc, 

zaczęła szukać pomocy. Wtedy ze szklarni wybiegł mój syn 

i oprzytomniałem dopiero wówczas, gdy chwycił mnie za ramiona 

i kilkakrotnie mocno potrząsnął.  

Za chwilę jechaliśmy już do Domu Spokojnej Starości 

z bukietem dwudziestu pięciu pięknych białych róż, 

a pensjonariuszka tego domu ściskała w objęciach torbę z dużym 

kryształowym wazonem, który od lat stał u nas w salonie.  
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Niemal w ostatniej chwili podmieniliśmy bukiety w kaplicy. 

Ten nowy prezentował się wspaniale podczas uroczystości, a ja 

wciąż zadawałem sobie pytanie, czy moje sumienie ma jeszcze 

szansę stać się takie białe i piękne? 
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Jedno kliknięcie 

Fałszywe świadectwo,  

mimo udowodnienia nieprawdy,  

pozostawia ślad 

(Euzebiusz Żegota) 

 

Witajcie, Mam na imię Zenek. Miesiąc temu koledzy „odkryli” 

przy pomocy kadrowej, że będę miał – czterdzieste urodziny – 

i jak tu nie uczcić czterdziestolatka! Mieszkam z żoną Agatą 

i synem Andrzejem w malutkim mieszkaniu. Nie stać nas 

na większe lokum – moja pensja nauczyciela w gimnazjum 

nie jest zawrotnej wysokości. Z wykształcenia jestem polonistą – 

uczę języka polskiego. Skończyłem też studia podyplomowe 

z etyki i od roku uczę również tego przedmiotu. Gdy więc 

na urodzinową imprezę zapowiedziało się niemal całe grono pe-

dagogiczne, byłem przerażony. Ale jakoś przeżyliśmy ten najazd. 

Agata przygotowała „co nieco”, a Andrzej poszedł do kolegi po-

grać na komputerze. 

Wieczór urodzinowy minął bardzo szybko, a wychodzący go-

ście życzyli mi przede wszystkim – nowego, dużego mieszkania. 

Czy oni wiedzą, jakie pieniądze wchodzą w grę przy takiej propo-

zycji? Ale cóż, trzeba zacząć zarabiać więcej, a dokładnie – dużo, 

dużo więcej, żeby w ogóle o tym myśleć.  

Jak tylko podjąłem to postanowienie, pojawiła się okazja – za-

chorował kolega, który miał pojechać na obóz zimowy z grupą 

uczniów i dyrektorka zaproponowała mi ten wyjazd. Zgodziłem 

się od razu, uradowany, że wpadnie mi dodatkowe wynagrodze-

nie. 

Przy analizowaniu szczegółów wyjazdu dowiedziałem się, 

że do moich standardowych obowiązków opiekuna grupy, należeć 
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będzie też uważna obserwacja uczniów i sporządzenie opinii 

o każdym z nich. Te opinie mają być głównym kryterium 

przy przydziale miejsc na wyjazd w nadchodzącym semestrze 

do angielskiego gimnazjum. Wyniki z nauki są znane, 

i oczywiście też będą brane pod uwagę, ale na takim wyjeździe 

na ferie „wychodzą” różne mniej czy bardziej pożądane cechy 

charakteru i osobowości. 

Obserwację uczniów rozpocząłem już podczas podróży autoka-

rem do Zakopanego i kontynuowałem przez całe dwa tygodnie. 

Podobno trzeba zjeść z kimś beczkę soli, żeby go poznać, 

ale w tym wypadku nie było to konieczne. Muszę zaraz szczerze 

przyznać, że na opinie, które napisałem pod koniec turnusu, 

nie miało wpływu tylko to, co widziałem w  rzeczywistości. Wio-

dącą rolę pełniły cztery wypchane koperty, które dyskretnie prze-

kazali mi rodzice bezpośrednio przed wyjazdem, oczywiście 

po to, żebym sporządził o ich dzieciach wysoce pozytywne opinie, 

bez względu na to, co się będzie działo podczas pobytu. Jarek, 

Milena, Sylwia i Kuba marzą o tym wyjeździe! 

Już na pierwszym postoju przeliczyłem szybko w toalecie za-

wartość kopert! Była imponująca! Daleko przekraczała kwotę, 

jaką miałem otrzymać za pobyt z uczniami na tym turnusie. Za-

dzwoniłem od razu do żony, ale ona zamiast się ucieszyć, zaczęła 

mi coś mówić o sprawiedliwości, o etyce (!), o fałszywym świa-

dectwie... Ale cóż, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć 

i B... 

Grupa uczniów na szczęście nie była duża. Do pomocy „opie-

kuńczej” miałem tylko Marlenę, studentkę „Pedagogiki”, któ-

ra w ten sposób odrabiała zaległą praktykę. Bałem się, że będzie 

z nią problem, bo byłaby przecież niewygodnym świadkiem mo-

ich szachrajstw, ale los mi sprzyjał.  
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Zaraz drugiego dnia przyjechał do Zakopanego jej chłopak, a ja 

okazałem się w takim przypadku wyrozumiałym szefem. 

Nie mogłem oczywiście pozwolić na to, żeby obcy, nieupoważ-

niony przez szkołę mężczyzna mieszkał z nami pod jednym da-

chem – różne rzeczy się przecież zdarzają! W tej sytuacji było 

więc tylko jedno rozwiązanie. Marlena przeniosła się z całym 

bagażem na kwaterę do chłopaka – niech sobie młodzi trochę 

odpoczną po trudach studiowania. Ja podpisałem jej dokument 

zaliczający praktykę, dodając bardzo dobrą opinię dotyczącą jej 

osiągnięć pedagogicznych i posłuszeństwa wobec przełożonych... 

Po „oczyszczeniu pola” miałem już wolną rękę. I wolną rękę 

zostawiłem też uczestnikom naszego zimowiska zakładając, 

że właśnie wtedy odkryją swoje prawdziwe oblicza. 

Przez pierwsze trzy dni wszyscy siedzieli właściwie stale 

w pensjonacie. Odsypiali zaległości i przesiadywali przed swoimi 
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laptopami, tabletami, smartfonami itp. „elektroniką”, 

bez której jak mówili „nie da się żyć”. W pokojach panował za-

duch, potworny bałagan, ale im to wcale nie przeszkadzało. 

To były ich „naturalne warunki bytowe” – oznajmił mi katego-

rycznie Jarek, wykluczając wszelką dyskusję na ten temat. Obsłu-

ga pensjonatu dała za wygraną i tylko chyłkiem wynosiła kubły 

pełne śmieci, głównie puszek po piwie i opakowań po różnych 

fast-foodach, które młodzi kupowali w markecie obok. „No bo kto 

pójdzie na śniadanie podawane tylko do godz. 10.00?” – takie 

retoryczne pytanie usłyszałem od Mileny. Oczywiście, co wieczór 

musiała być impreza. Umówiłem się z nimi, że przymknę oko 

na czas zakończenia „pląsów” pod warunkiem, że następnego dnia 

będą wychodzić na spacery po śniegu przynajmniej na dwie go-

dziny. Muszę przecież napisać coś sensownego w sprawozdaniu 

dla dyrekcji, bo nie wypłacą mi jeszcze wynagrodzenia. A zauwa-

żyłem, że po kilku dniach spędzonych w czterech ścianach, wszy-

scy wyglądają nieciekawie. Po powrocie zdradzi ich (a właściwie 

mnie) sam wygląd. Nie mogę do tego dopuścić. 

Któregoś ranka, zgodnie z umową budziłem śpiochów głośnym 

pukaniem do drzwi. Ponieważ z pokoju, w którym mieszkał Kuba 

z Arturem nie dochodził żaden odgłos, uchyliłem lekko drzwi 

i zdębiałem – Kuba leżał w łóżku z Sylwią, a łóżko obok było 

puste. Potem okazało się, że Artur spędził tę noc na podłodze 

w innym pokoju, bo Kuba „wyprosił” go dosyć brutalnie. 

Po śniadaniu wezwałem Kubę na „męską rozmowę” – musiałem 

przecież jakoś zareagować, bo Sylwia pochwaliła się Kaśce, 

że w nocy straciła z Kubą dziewictwo! A Kaśka przyszła do mnie 

z tym „newsem”... Kuba stawiał się, mówił, ze kocha Sylwię, 

że ona sama weszła mu do łóżka. Gdy go postraszyłem, 

że powiem o tym jego rodzicom i rodzicom Sylwii, roześmiał mi 
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się w twarz. Dał mi do zrozumienia, że wie o „kopertach 

od rodziców” i że ja chcąc zarobić, muszę napisać i jemu i Sylwii 

super opinię, a oni mogą robić, co im się podoba! 

Opinię zacząłem pisać już w nocy przed powrotem 

z Zakopanego. Najpierw spakowałem plecak, a potem usiadłem 

przed komputerem. Młodzież szalała zachowując kolonijną trady-

cję „zielonej nocy”. Większość z nich zasłużyła na krytyczne 

opinie, dyskwalifikujące ich na wyjazd do angielskiej szkoły. 

No, może Kaśka, Zenek, Bronka i Antek mogliby być brani 

pod uwagę. Trzymali się razem, nie podpadali jakoś szczególnie, 

byli posłuszni, a nawet pomagali ostatniego dnia naszej gaździnie 

w generalnych porządkach, wstydząc się za swoich kolegów – 

imprezowiczów. Ale cztery miejsca w angielskim gimnazjum 

były już przecież „zarezerwowane” dla Jarka, Kuby, Mileny 

i Sylwii. 

Siedząc przed komputerem starałem się zebrać myśli i spłodzić 

„pieśni pochwalne” na cześć „moich kandydatów”. Przydały mi 

się do tego moje zdolności humanistyczne, sypałem więc kom-

plementami jak z rękawa, przemilczając oczywiście swoje nega-

tywne obserwacje z ich pobytu w pensjonacie. Około piątej 

nad ranem wszystkie opinie były już gotowe. Pozostało mi tylko 

wydrukować je i przedstawić dyrekcji, a cztery z nich dodatkowo 

rodzicom, jako „dowód wpłaty”. 

Zmęczony, ale i zadowolony z wykonania swojej „pracy”, wy-

szedłem przed pensjonat zaczerpnąć powietrza. Wpatrzony 

w rozgwieżdżone niebo marzyłem o naszym nowym mieszkaniu, 

którego zakup bardzo się przybliżył.  

W kuchni zapaliło się już światło. To gaździna rozpoczynała 

przygotowanie do śniadania. W nadziei na kubek gorącej kawy, 

wprosiłem się do przytulnej kuchni. Gaździna nucąc starą poranną 
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pieśń „Kiedy ranne wstają zorze...” kroiła pajdy pachnącego chle-

ba i między kolejnymi zwrotkami podpytywała mnie o moją ro-

dzinę, pracę w szkole. Była ciekawa, czego uczę, bo jak mi 

oznajmiła z dumą – jej syn jest księdzem i uczy w szkole religii. 

Gdy odpowiedziałem, że uczę polskiego i etyki, od razu zapytała, 

co to jest ta „etyka”? 

Ugryzłem się w język, bo do głowy zaczęły mi przychodzić 

książkowe definicje etyki, nijak nie pasujące do naszej rozmowy. 

Powiedziałem więc tylko, że uczę młodzież jak i dlaczego dążyć 

do czynienia dobra, a unikać zła, że trzeba szanować zasady mo-

ralne, podążać ku wzorcom i ideałom, być uczciwym, prawdo-

mównym, wolnym od fałszu i kłamstwa... I dalsze słowa ugrzęzły 

mi w gardle! W mgnieniu oka zobaczyłem paradoks tej sytuacji – 

uczę tego, co podeptałem, czemu zaprzeczyłem swoim postępo-

waniem! Jak mogłem być tak zaślepionym! Co ta mamona ze mną 

zrobiła? 

Gaździna wcale nie była zdziwiona moim nagłym zamilknię-

ciem. Westchnęła tylko głęboko i szepnęła, że widocznie moi 

uczniowie będą musieli się jeszcze dużo, dużo nauczyć, bo dobro 

i zło wciąż im się myli... 

Zmarznięte na spacerze uszy zaczęły mi się robić czerwone, 

bo w kuchni ogień już buzował pod blachą na dobre. To była 

interpretacja gaździny, ale ja dobrze wiedziałem, ze to ze wstydu! 

Podziękowałem za kawę i wróciłem do pokoju, w którym zo-

stała mi już tylko jedna rzecz do zrobienia. Opinie zniknęły za 

jednym kliknięciem i przede mną pojawiła się jasna, pusta strona 

z przyjaźnie migającym kursorem, który zachęcał do zapisania... 

kolejnej karty życia, według zasady: „nie mów fałszywego świa-

dectwa...” 
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Wielkanoc inna niż zwykle 

Człowiek staje się niewolnikiem  

własnych pożądań 

(Emilia Tesz) 

 

Witam! Mam na imię Dariusz. Jestem starym (dosłownie, 

bo mam już 62 lata) kawalerem. Piszę te słowa w piwnicach ban-

ku, głęboko pod ziemią. Pracuję tam, a dokładniej w sali 

tzw. skrytek, w których klienci banku mogą deponować swoje 

oszczędności, precjoza, szczególnie złoto oraz inne cenne przed-

mioty. 

Przez wiele lat pracy ocierałem się o bogactwo – takie 

przez duże „B”, ale i przez małe „b”, bo wartość majątku jest 

wyraźnie subiektywna. Czasem aż dziw brał, że ktoś przynosił 

do depozytu „skarby”, które moim zdaniem nic z tym określeniem 

nie miały wspólnego. Ale cóż – „klient nasz pan”. Przydzielałem 

więc skrytki, w których składano – stare notatki, zdjęcia, pamięt-

niki, biżuterię mającą chyba tylko wartość sentymentalną. Znala-

zła się tam również i filiżanka z widoczkiem morza, kryształowy 

wazonik, a także wieczne pióro i rękopis zbioru wierszy. Osoby, 

które deponowały te „skarby”, miały do nich widocznie bardzo 

emocjonalny stosunek.  

Muszę wyjaśnić, skąd o tym wiem, bo przecież organizacja 

pracy przy skrytkach wyklucza to, że obsługa wie, co klient depo-

nuje. Czasem bowiem, widząc wielkie zdziwienie w moich 

oczach, klienci czuli się zobowiązani do zwierzeń. I tak wysłucha-

łem wielu historii, na podstawie których mógłbym nakręcić inte-

resujące filmy. Ale nie o tym chcę teraz mówić. 

„Prawdziwi” klienci banku gromadzili w swoich skrytkach 

ogromne fortuny. Niejeden z nich nie omieszkał mnie o tym poin-
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formować podczas jazdy windą do podziemi. Nie pamiętam, 

aby ktoś z takim pietyzmem i uczuciem powierzał bankowi swoje 

dobra, jak to miało miejsce w sytuacjach, które opisałem powyżej. 

Raczej tym transakcjom towarzyszył pośpiech i jakiś zły błysk 

w oczach, sygnalizujący lęk – czy aby te skarby nie dostaną się 

w niepowołane ręce. 

Niektórzy klienci podpytywali mnie czasem o sąsiednie skrytki 

– co zawierają, kto jest ich właścicielem. Oczywiście nie mogłem 

udzielać takich informacji osobom postronnym i nigdy nie złama-

łem tajemnicy zawodowej, ale... 

Ale ja wiele wiedziałem! Widziałem oczyma wyobraźni te pli-

ki, błyszczące sztabki, ozdobne brylanty... Nie wiem, kiedy się to 

stało, ale zacząłem łapać się na tym, że ja też bym CHCIAŁ TO 

MIEĆ! Może to pożądanie pojawiło się wtedy, gdy zachorował 

mój ojciec i potrzebowałem funduszy na jego rehabilitację. 

A może wtedy, gdy sąsiad kupił sobie nowy samochód, a ja wciąż 

jeździłem zdezelowanym „Maluchem”. A może zupełnie kiedy 

indziej...  

Jest faktem, że pożądanie posiadania coraz więcej, coraz wię-

cej i coraz więcej (!) opanowało mnie całkowicie. Zauważyłem, 

że trzęsą mi się ręce, gdy obsługiwałem klientów, że patrzyłem 

na nich z zawiścią, bo oni tyle posiadają, a ja nie. 

Moje pragnienie bycia bogatym przeniosło się też poza pod-

ziemia banku. Wszelkie sytuacje, w których się znajdowałem, 

owocowały w mojej psychice najczęściej wielkim żalem, 

że nie mam – takiej willi, takich mebli, takiego samochodu, takie-

go ogrodu, takiej żony, takiego statusu społecznego, takiego dy-

plomu, takiego komputera... Ale nie! Muszę przyznać, 

że komputer mam całkiem przyzwoity! Mam też osobistą stronę 

www – „Raj” – na której „gromadzę” wirtualne skarby – moje 
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wymarzone dobra, których nie mam (i pewnie mieć nie będę) 

w realu. Mam tam też żonę i dużą rodzinę. Wszyscy są piękni, 

dobrzy, przyjaźni w stosunku do mnie i do siebie nawzajem. Taki 

raj elektroniczny... Ale „lepszy rydz niż nic”. 

Po uczuciach żalu i rozgoryczenia po odwiedzinach na „Raju”, 

opanowywała mnie zwykle nieodparta chęć działania, 

aby osiągnąć i zdobyć to wszystko w realu. Obojętnie w jaki spo-

sób, a najlepiej tak, aby jak najszybciej posiąść pożądane dobra. 

I co znamienne – dopóki pożądanie nie opuściło moich myśli 

i emocji – szkodziło tylko mnie, ale gdy za tym poszły czyny, 

sytuacja wyraźnie się zmieniła.  

No, może lekkomyślnie brane pożyczki na wszelkie „luksusy” 

uderzały tylko we mnie, bo prędko wpadałem w pętlę spłacania 

rat, z której nie było już wyjścia. I to spotkało mnie – „rasowego” 

bankowca... 

Ale moje kolejne „pomysły na posiadanie” oscylowały już 

na granicy nadużyć, a nawet przestępstwa. Nie chcę o tym mówić, 

bo na samą myśl, że mogłem przekroczyć ten próg, włos jeży mi 

się na mojej łysej już głowie. 

A jakie szkody przyniosło mi „życie pożądaniem”? Otóż, stra-

ciłem wielu przyjaciół, znajomych, bo źle się czuli w moim towa-

rzystwie. Nie mogąc mieć tego co oni, szydziłem lub kpiłem 

z nich, udając „wolnego” od mamony. Oczerniałem ich chociażby 

mrucząc pod nosem, że weszli w posiadanie tylu dóbr w niezbyt 

legalny sposób. Ale wkrótce okazywało się, że to „wyssane 

z palca”. 

Moja zachłanność, żądza bogactw i zawłaszczanie cudzych 

dóbr, chociaż w przestrzeni marzeń – powodowała umacnianie się 

w przekonaniu, że jestem nieudacznikiem. Miałem bardzo małe 

poczucie własnej wartości. A gdzieś tam w sercu czułem, że samo 
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pragnienie dóbr nie jest takie złe, ale moim głównym problemem 

jest brak innych wartości – wartości wyższych, duchowych, 

prawdy, Boga... 

I do tego, patrząc na bogatych tego świata, nie byłem zupełnie 

wrażliwy na ludzką biedę. Gdy ktoś prosił mnie o pomoc, 

o wsparcie, zawsze tłumaczyłem się przed sobą tym, że przecież 

ja mam niewiele. Niech pomagają ci, którzy opływają 

w bogactwa. Dlaczego ja mam dzielić się swoim niedostatkiem? 

Właściwie powinienem bogacić się kosztem drugiego człowieka, 

bo przez życie trzeba iść rozpychając się łokciami! 

A dlaczego zmieniłem zdanie? Chyba był w tym palec Boży. 

Otóż wiosną tego roku wszyscy pracownicy banku musieli przejść 

rutynowe badania kontrolne. W ubiegłych latach udawało mi się 

„sprawę załatwić”, bo lekarz który wypisywał stosowne zaświad-

czenia – był moim dalekim kuzynem, więc przymykał oko na to, 

że nie przyniosłem swoich „wyników”. W tym roku nie wyszło mi 

to oszustwo, bo kuzyn poszedł na emeryturę. W trosce o swój etat, 

na którym chciałbym też doczekać emerytury, wolałem 

nie zadzierać z szefostwem banku. Zebrałem potrzebne papierki 

i zarejestrowałem się na wizytę u nowej pani doktor, na możliwie 

najszybszy termin, żeby mieć to z głowy. 

Lekarka oglądając moje wyniki wyraźnie posmutniała 

i nie wiedziała, gdzie oczy podziać. Powiedziała mi tylko, że mam 

poważne zmiany w płucach i muszę iść do szpitala 

na specjalistyczne badania, bo... Wolałem nie słuchać dalej... 

W ciągu tygodnia trafiłem na oddział pulmonologiczny. 

W oczekiwaniu na kolejne badania, miałem bardzo dużo czasu 

na myślenie, a właściwie przemyślenie swojej życiowej postawy. 

Moje kolejne „bożki” pękały jak bańki mydlane, zobaczyłem całą 

ich nicość! 
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Na Święta Wielkanocne nie wyszedłem na przepustkę, 

no bo po co, skoro nikt na mnie nie czekał. Na oddziale zostało 

tylko kilku pacjentów, którzy nie mogli go opuścić ze względów 

medycznych.  

W wielkanocny poranek leżałem na łóżku w szczególnie ponu-

rym nastroju. Ogólnie czułem się nieźle, ale nie cierpię jajek 

na twardo i świąt w ogóle. Kojarzą mi się bowiem z totalną nudą 

i obżarstwem. Na to drugie się tu nie zanosiło, ale nudę miałem 

„jak w banku”. 

Zamierzałem przespać świąteczne dni, żeby szybciej minęły. 

We wtorek miałem rozmawiać z ordynatorem – co dalej, 

bo obiecał do tego czasu postawić diagnozę. Bałem się tej roz-

mowy..., bo jeśli to rak... 

Moje rozmyślania przerwało nagle nieśmiałe pukanie do drzwi. 

Po chwili pojawiła się w nich jakaś pacjentka i przepraszając, 

że zakłóca mi spokój zapytała, czy mógłbym jej pomóc przejść 

do budynku obok, do kaplicy na mszę świętą. Pielęgniarka po-

zwoliła jej na to pod warunkiem, że ktoś będzie jej towarzyszył, 

bo była jeszcze słaba po operacji. Na oddziale są sami leżący 

pacjenci, a przecież są święta... 

Sam nie wiem, czemu zgodziłem się pójść z panią Ewą 

do kaplicy. Może z braku innych propozycji spędzenia czasu 

do obiadu? Tak dawno nie byłem w kościele... Moja mama kiedyś 

mówiła: „jak trwoga, to do Boga” – więc może dlatego. 

Szpitalna kaplica w niczym nie przypominała gotyckiej kate-

dry, ale po wspaniałej godzinie wyszedłem z niej jako zupełnie 

inny człowiek! 

Kapelan mówił na kazaniu, że Jezus zwyciężył śmierć, a szatan 

został pokonany. Wspominał swoje poprzednie święta, które spę-

dził na misjach w Afryce, w skrajnej biedzie, jednocząc się tak 
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z tubylcami. Kilkakrotnie powtarzał, że pieniądze nie zapewniają 

szczęścia ani radości, że można być szczęśliwym i radosnym, 

nie mając nic. W tym afrykańskim kraju panuje wielka niespra-

wiedliwość. Grono bogaczy trwoni państwowy majątek, prowadzi 

hulaszcze życie ponad stan, dewastuje i rozkrada wszystko, co się 

da. Opływając we wszelkie dobra, nie chcą zobaczyć potrzebują-

cych, są nieczuli na potrzeby rodziny, państwa, Kościoła... Ich 

celem jest bogacenie się, a nie życie wieczne. 

 
© ricardoreitmeyer - Fotolia.com 

A właśnie zbawienia, zażyłości z Jezusem trzeba pragnąć po-

nad wszystko. I jeżeli tak będzie, to wtedy „wszystko inne będzie 

nam przydane” – to zdanie kapelana uderzyło mnie szczególnie. 

„Słusznie więc brzmi ta zasada: nie pożądaj żony bliźniego swe-

go, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bo nic dobrego z tego 

nie wynika. A wręcz przeciwnie...” – zakończył kapelan. 

Pani Ewa była mi niezmiernie wdzięczna za podanie męskiego 

ramienia. Ale ja byłem jej wdzięczny stokroć więcej! 
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Za dużo Relanium 

Dawaj tylko dobre rady,  

bo złe mogą odwrócić się przeciwko tobie 

(Zbigniew Różanek) 

 

Dzień dobry! Mam na imię Katarzyna. Trzy lata temu skończy-

łam studia i obecnie pracuję w Instytucie Informatyki 

i Telekomunikacji. Wróciłam właśnie z konferencji naukowej 

organizowanej przez „zaprzyjaźnioną” uczelnię. Pobyt 

w Szklarskiej Porębie był bardzo owocny naukowo i towarzysko. 

Frekwencja dopisała, swoje referaty wygłaszało wiele „sław nau-

ki”, także mój skromny wykład spotkał się ze sporym zaintereso-

waniem uczestników sesji. Nabrałam nowej werwy 

do finalizowania swoich badań i opublikowania ich wyników. 

Łyknęłam trochę świeżego, górskiego powietrza i wytańczyłam 

się wieczorami za wszystkie czasy. 

Myślałam, że w czasie drogi powrotnej utrzyma się ten wspa-

niały nastrój, ale w samochodzie, w którym jechały jeszcze dwie 

moje koleżanki, Dagmara i Wioletta, oraz jej chłopak, Jacek – 

rozmowa jakoś się nie kleiła. Po moim „radosnym podsumowa-

niu”, które wygłosiłam solo, zapadła dziwna, ciężka cisza, któ-

rą przerywał od czasu do czasu kierujący autem nasz szef, używa-

jąc nieparlamentarnych określeń na innych kierowców. Zajęłam 

się więc wysyłaniem sms-ów do znajomych z informacją 

„jak było”. Jacek pisał coś na laptopie, który „skakał” mu 

na kolanach, gdy samochód zaliczał kolejną dziurę w jezdni, 

a na moją uwagę, że patrzenie na ekran w takiej sytuacji bardzo 

szkodzi oczom, coś tylko mruczał przez zaciśnięte zęby. Dagmara 

i Wioletta patrzyły na siebie takim wzrokiem, że lepiej nie mówić. 
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Gdy szef wysadził nas w centrum miasta, na Wiolettę czekała 

już siostra z samochodem, Jacek pobiegł do autobusu, a Dagmara 

zagadnęła mnie (w końcu!), że chciałaby pogadać. Poszłyśmy 

do mojego mieszkania, a ja miałam nadzieję, że wreszcie dowiem 

się, co jest grane.  

Przy kawie Dagmara rozgadała się na dobre. Emocje wybu-

chły, bo okazało się, że od dawna kocha się w Jacku i chorobliwie 

zazdrości Wioletcie, że go „złowiła” pierwsza. W Instytucie jakoś 

udawało jej się nie okazywać swoich uczuć, ale w zacisznym 

górskim pensjonacie postanowiła „odbić” Jacka.  

 
© Piotr Marcinski - Fotolia.com 

Ekstremalna zazdrość dodawała jej skrzydeł. Narzucała się 

Jackowi i podrywała go na różne sposoby – jak się okazało – 

bez rezultatu. Wioletta widząc, co się dzieje, powiedziała jej parę 

gorzkich słów, a Jacek był tym wszystkim zdegustowany, 

bo na konferencji chciał przede wszystkim znaleźć partnerów 
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do nowego projektu, a stał się obiektem prześmiechów i podejrz-

liwych spojrzeń. Wygarnął to Dagmarze przed samym wyjazdem, 

ale ona nie miała zamiaru „odpuścić”. „Zdobędę go, zdobędę” – 

powtarzała bez końca z zazdrością – „To nic, że się na razie 

nie udało”. „Nie udało się” – odparłam – „Bo źle się zabrałaś 

do sprawy. Ja ci radzę – trzeba to rozegrać zupełnie inaczej. 

Nie wystarczy, że pokazywałaś Jackowi nachalnie swoje atuty 

i wdzięki, bo on jest wpatrzony w Wiolettę. Musisz tak zadziałać, 

żeby Jacek odwrócił od niej oczy, żeby ją znienawidził, zostawił, 

żeby zawiódł się na niej – wtedy będziesz miała szansę wskoczyć 

na jej miejsce”. 

„To nierealne” – zawołała Dagmara. „Wioletta przecież nic 

nie wywinie, jest na to zbyt dobra, zbyt szlachetna...” Dagmara 

ugryzła się w tym momencie w język, bo zdała sobie sprawę, 

że jej osobiście tych cech brakuje. „Poradzę ci coś” – pocieszyłam 

ją – „Od czego jest Internet i twoja informatyczna wiedza? Teraz 

współczesne media mogą wszystko wyczarować, zmienić, dosto-

sować do potrzeb i danej sytuacji – także tej, w jakiej jesteś ty”. 

I namówiłam Dagmarę, aby spreparowała pikantny filmik 

na temat: „Gorąca Wioletta w Pensjonacie Kaprys” z materiałów 

konferencyjnych nagranych na komórce, ze zdjęć zrobionych 

na wycieczce w góry i na wieczorkach tanecznych. Wystarczy 

przecież „zamienić” Jacka na innego – wirtualnego partnera, wy-

eksponować pewne detale, dołożyć trochę fabularnej fantazji – 

i zazdrość (chociaż wirtualna) – rozkwita. Dagmara była ostatnio 

na specjalistycznym kursie z technologii multimedialnych, obrób-

ki zdjęć, grafiki komputerowej, morfowania itp. takich manipula-

cji, więc zapaliła się do tego pomysłu i od razu przystąpiła 

do budowy scenariusza, dziękując mi z wypiekami na twarzy 

za dalszą radę. Za parę godzin świętowałyśmy koniec pracy! 
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Poradziłam jeszcze Dagmarze, gdzie jej „dzieło” zamieścić 

w Internecie, żeby dotarło błyskawicznie do Jacka i – efekt był 

murowany! Zauważyłam, że Jacek jest fanem modnych portali 

społecznościowych, codziennie też zagląda na You Tube. Siedzi-

my przecież w pracy w jednym pokoju. Wioletta pracuje piętro 

wyżej i nie wiedziałam, że ona też często tam zagląda... 

Zresztą, po weekendzie Wioletty nie było w pracy, a wkrótce 

wszystkie pokoje obiegła informacja, że leży w szpitalu 

w ciężkim stanie, po nieudanej próbie samobójczej. Jacek podob-

no wziął urlop i siedzi przy jej łóżku dzień i noc. „Więc chyba 

nie chodzi o zdradę, nie zostawił jej przecież, to co się stało? 

Dlaczego nałykała się Relanium – i nie chciała już żyć?” – pytali 

wszyscy. A ja znałam odpowiedź! To wina Dagmary, jej zazdro-

ści i jej „dzieła! Jak widać, efekt wymknął się spod kontroli. Jacek 

widocznie nie uwierzył w „winę” Wioletty, ale ona poczuła się 

śmiertelnie (!) zraniona. „To Dagmara wsadziła jej nóż w samo 

serce!” – ale razem z tą myślą w swoim sercu usłyszałam: „A to ty 

ją namówiłaś do tego zabójstwa. Masz w tym swój udział!” 

Tej nocy nie mogłam zasnąć! Ta prawda o mojej winie nurto-

wała mnie bezustannie i nic nie pomagała myśl: „Przecież 

to Dagmara, przecież to ona, ja tylko ją do tego namówiłam...” 

Rano zadzwoniłam do szefa, że spóźnię się do pracy, bo idę 

odwiedzić Wiolettę. Kupiłam najpiękniejszą różę i przypięłam 

do niej bilecik: „Miłość nie zazdrości! Przepraszam i proszę 

o wybaczenie. Katarzyna”. 
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 „Trudne polecenia” 
Nie rób tego co ci nakazują 

a co pachnie złem,  

ale rób to, co najsłuszniejsze 

(Stanisław Brzozowski) 

 

Witajcie! Jestem właścicielem dużej sieci handlowej, mam żo-

nę, córkę i syna, a na imię mi Stanisław. Miesiąc temu skończy-

łem 45 lat. Bardzo dużo pracuję, rzadko wracam do domu 

przed 20.00, bo hołduję zasadzie „pańskie oko konia tuczy”. Dla-

tego jestem praktycznie dyrektorem, kierownikiem i prezesem 

w jednej osobie. Również w domu jestem „szefem” i wymagam 

zarówno od żony i dzieci, jak i od – kiedyś się mówiło „służby” – 

całkowitego i bezwzględnego posłuszeństwa. Taki jestem (by-

łem?) od zawsze! 

 
© ArtFamily - Fotolia.com 
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Tłumaczyłem sobie i moim podwładnym, że tak jest dobrze, 

że ster centralny umożliwia dobrą koordynację, osiąganie celów 

(zysku, szczęścia...). I rzeczywiście wiele moich decyzji było 

ze wszech miar słusznych, firma rozwijała się imponująco, 

a i w moim domu „wszystko grało”.  

Po studiach pogłębiałem swoje kwalifikacje w obszarze zarzą-

dzania, obroniłem pracę doktorską, ukończyłem studia podyplo-

mowe z psychologii i zarządzania kadrami oraz wiele różnych 

kursów managerskich. Czułem się więc decydentem na wskroś 

kompetentnym i wiarygodnym. Nie muszę dodawać, że status 

materialny mojej rodziny był wysoce zadowalający. Mogłem 

praktycznie spełnić każde życzenia – swoje, żony, córki czy syna. 

Nie pamiętam już, kiedy ta sielanka zaczęła się psuć. Może to 

było wtedy, gdy zamiast należnego mi za zbyt szybką jazdę man-

datu, chciałem dać policjantowi z drogówki – „w łapę”, 

a gdy lojalnie odmówił, wręcz nakazałem mu przyjąć pieniądze 

sądząc, że moja władza też tu sięga? Sprawa skończyła się 

w sądzie i został mi po niej wyraźny niesmak. Ale z pewnością 

zgubiła mnie chciwość. Może to dziwnie brzmieć, ale to się 

sprawdza: „Im ktoś ma więcej, tym więcej chciałby mieć”. 

Zaczęło się od „drobiazgu”. Chodząc kiedyś po hali sprzedaży 

w jednym z moich marketów, zwróciłem uwagę na woreczki 

z pakowanym na zapleczu pieczywem własnego wypieku. Leżały 

tam różnorodne bułeczki, rogaliki, herbatniki – na wagę 

lub sztuki. Wpadł mi wtedy do głowy szatański – jak to teraz 

oceniam – pomysł. Nakazałem pracującym tam kobietom, że-

by do woreczków wkładały mniej towaru niż podawana 

na etykiecie ilość czy waga, a cenę żeby zostawiły bez zmian. 

Jak szybko policzyłem – zysk z tych „oszczędności” byłby niema-

ły. A jaki klient będzie sprawdzał, czy w woreczku jest 10 czy 9 
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bułeczek, 30 czy 25 dkg herbatników? Jeżeli to polecenie będzie 

obowiązywać we wszystkich moich sklepach, to... i uśmiechnąłem 

się do siebie z zadowoleniem. 

Jedna z pracownic piekarni przyszła za chwilę do mnie 

do biura i powiedziała, że uważa to działanie za nieuczciwe, 

że jest to okradanie klientów i ja nie mam prawa nakazywać jej, 

aby tak postępowała. Odpowiedziałem, że nie musi tu pracować, 

że znajdę dziesięć osób na jej miejsce, które z pocałowaniem ręki 

przyjmą moje zasady pracy. Wyszła ze łzami w oczach... 

Ale niech sobie zapamięta, kto tu rządzi. 

A potem, to już poszło szybko. Zgodnie z moim poleceniem 

służbowym pan Ziutek fałszował faktury, pan Kazio – kierownik 

sali sprzedaży zwiększał ceny na produkcie a zmniejszał 

na banerach reklamowych i promocyjnych, i przebijał terminy 

ważności na etykietach mięsa, wędlin, serów, garmażerki. Panie 

pracujące na zapleczu, uzbrojone w strzykawki robiły zastrzyki 

z soli fizjologicznej i tzw. upiększaczy – szynkom, kurczakom, 

indykom, przez co były cięższe, i co więcej – można je było 

sprzedać, bo wyglądały jak świeże, chociaż ich termin spożycia 

dawno minął. Obliczyłem bowiem, że inwestycja w „chemio – 

injekcję” opłaca się wyraźnie (o szczegółach nie będę mówił, 

bo jeszcze ktoś się skusi na łatwy zarobek). 

Nakazałem też pracownikom z działu technicznego, że-

by „zrobili coś” z licznikami prądu i wody, aby zaoszczędzić, 

no bo rachunki były moim zdaniem zbyt wysokie. 

Gdy pan Wacek – główny konserwator skrzywił się i zaczął 

coś mamrotać o oszukiwaniu dostawców prądu i wody, huknąłem 

na niego, żeby nie dyskutował, tylko robił co mówię, bo o premii 

będzie mógł zapomnieć. Również Mirek, główny informatyk, 

otrzymał moje „oszczędnościowe” polecenie. Miał tak sprytnie 
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„zmodernizować” programy komputerowe obsługujące sprzedaż 

przez Internet, żeby naliczały klientom dodatkowe opłaty 

tzw. manipulacyjne, co prawda niewielkie, żeby się nie zoriento-

wali, ale „ziarnko do ziarnka...”. Wiesiek, kierownik magazynu 

natomiast miał wydawać kurierom od sprzedaży internetowej 

towar najgorszej jakości, pisząc jednakże co innego w dokumen-

tach. Gdyby klient marudził, zawsze możemy przecież zrzucić 

winę na firmę dostawczą, że źle przewoziła, pakowała itp. Jarek, 

kierownik działu marketingu z kolei, otrzymał mój nakaz skiero-

wany do grafików komputerowych, aby towar reklamowany 

w Internecie wyglądał bardziej atrakcyjnie niż w realu, że-

by dodano co nieco do jego słownej prezentacji i dołączono spre-

parowane filmy, na których celebryci go zachwalają. Liczyłem 

na to, że ci znani aktorzy, piosenkarze, politycy nie zorientują się 

w tym szwindlu – mają przecież tyle różnych zleceń, że akurat 

osoba „X” nie będzie pamiętała czy reklamowała u mnie manda-

rynki czy nie. A klienci to kupią! 

Jednak nakręcona przeze mnie maszyna produkująca złote jaj-

ka zaczęła szwankować. Kolejna kontrola Sanepidu nie dała się 

przekupić koszami pełnymi smakołyków i wykazała sporo błędów 

z naszej strony. Chyba aby nas „dobić”, jedna z pań kontrolerek 

zaczęła oglądać oferowaną jej zawartość kosza i znalazła w nim 

przeterminowaną bombonierkę i puszkę kawy z zatartą datą waż-

ności. Byliśmy skończeni. „Potężną kasę trzeba będzie zapłacić” – 

stwierdziłem ze złością. A pracownica, która szykowała kosze, 

natychmiast straciła pracę. Jak ona mogła... 

Wczoraj spotkała mnie również niemiła sytuacja. Zadzwonił 

pan „X” (ten celebryta z filmu od reklamy mandarynek) 

i z wściekłością oznajmił, że poda mnie do sądu za niedozwoloną 

manipulację jego wizerunkiem. Gdy usiłowałem wmówić mu, 
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że był przecież u nas i nagrywał w dziale warzywno – owocowym 

ten klip reklamowy – z oburzeniem wyzwał mnie od kłamców 

i oszustów wykrzykując, że to fizycznie niemożliwe, bo od dziec-

ka jest uczulony na cytrusy i nie bierze ich nawet do rąk, nie mó-

wiąc o ich konsumpcji. Na końcu oświadczył, że stosowne za-

świadczenie lekarskie dołączył do pozwu sądowego. Chciałem mu 

jeszcze powiedzieć, że to wina informatyków, którzy coś pokręci-

li, ale nagle przerwał połączenie. 

Gdy kolejne kontrole wykazywały nieprawidłowości w moich 

marketach, przyjąłem taką właśnie strategię obrony – „to nie ja” – 

to personel piekarni, to grafik komputerowy, to programista, 

to księgowy... jest winny. Ale cóż – niewiele to dało. To ja – wła-

ściciel – musiałem płacić wysokie grzywny. W kilku sprawach 

prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko mnie, księgowemu, 

kierownikowi działu marketingu i informatykom. 

Ale najgorsze zdarzyło się kilka dni temu. Otóż kierowniczka 

pobliskiego przedszkola poinformowała prokuratora, 

że po spożyciu wędlin zakupionych w moim markecie, dzieci 

dostały rozstroju żołądka i wysokiej gorączki. Kilkoro z nich 

przewieziono w stanie bardzo ciężkim do szpitala. Kolejny sygnał 

dotyczący gołąbków i ryby po grecku dotarł z domu opieki. Pen-

sjonariusze mieli podobne objawy. Personel kuchni sprawdzał 

daty przydatności do spożycia tych artykułów przed ich poda-

niem, ale dopiero później, po dokładnym przyjrzeniu się zauwa-

żono fałszerstwo. 

Zostałem aresztowany i postawiony do dyspozycji prokuratora. 

Miejscowa gazeta nazwała mnie... zabójcą. 

Wstyd się przyznać, ale piszę te słowa siedząc na więziennej 

pryczy. I coraz mocniej dociera do mnie prawda, że to wszystko, 

to moja a nie cudza wina. Ja polecałem, nakazywałem personelo-
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wi czynić zło! I mam w nim swój, wcale niemały udział. Trzeba 

było tylko (czy aż) dwudziestu czterech godzin pobytu w celi, 

żebym mógł przyjąć to do wiadomości. Decydenci niższego 

szczebla mają odpowiadać z wolnej stopy. 

I co wynikło z mojej chciwości? Jak to wszystko naprawić? 

Poprosiłem adwokata, aby przelał z mojego konta znaczne sumy 

pieniędzy dla poszkodowanych dzieci, młodzieży i dorosłych, 

a magazynier miał wydać towary pierwszego gatunku i przesłać 

do przedszkola i domu opieki. Napisałem też list do moich pod-

władnych, przepraszając za moją postawę i „trudne” polecenia, 

za groźby o zwolnieniu i za zmuszanie ich do czynów nieetycz-

nych. 

Na końcu listu, obok mojego podpisu zamieściłem słowa, któ-

re już od jakiegoś czasu „chodziły za mną” – ‘miłość nie pamięta 

złego’ – w nadziei, że ci, których zmusiłem do złych czynów, 

spuszczą na mnie kurtynę miłosierdzia! 
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Z życia „Merkurego” 

 Zło przyzwalane – rośnie 

(Wergiliusz) 

 

Cześć! Jestem pracownikiem znanej firmy ochroniarskiej. 

Na imię mi Waldek, mam 35 lat, żonę i 14-letnią Zuzię. Prawdę 

mówiąc, chciałem być nauczycielem WF-u, ale nie dostałem się 

na AWF, więc zrobiłem kurs ochroniarza, bo żyć trzeba 

i utrzymać rodzinę.  

Pracuję na zmiany w dużej, nowoczesnej galerii handlowej 

„Merkury”. Najbardziej lubię dyżury dzienne, bo tyle się tu dzieje 

– tłumy ludzi, że czasem trudno przecisnąć się na schodach, par-

king zapchany samochodami. Specjalnie napisałem „tłumy ludzi”, 

a nie „tłumy klientów”, bo w galerii nie tylko się kupuje, tu się 

po prostu żyje! 

Ludzie umawiają się w tutejszej kawiarni na randki, obszerny 

hol traktują jako punkt orientacyjno – komunikacyjny. Dzieciaki 

wpadają, żeby pograć w kafejce internetowej lub „pojeździć” 

na samochodowych atrapach. Lodziarnia pęka w szwach, kwia-

ciarnia zwiększyła obroty w stosunku do poprzedniego kwartału 

o 60%... Można powiedzieć – sielanka. 

Moja żona dziwi się i pyta nieraz – co ja robię w czasie pracy, 

lub mówi po prostu: „co to za praca?”, ale za bardzo 

nie protestuje, bo płacą stosunkowo nieźle.  

Zuzia kiedyś widziała mnie ”w akcji”, gdy schwytałem zło-

dzieja na gorącym uczynku. Wynosił ukradkiem z butiku eleganc-

kie spodnie. Ale takie dni nie zdarzają się zbyt często. Bywa i tak, 

że snuję się po „Merkurym” i obserwuję jego „organizm” Swoje 

obowiązki wykonuję zdaniem przełożonych – bez zastrzeżeń. Pół 
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roku temu nawet awansowałem – zostałem szefem wszystkich 

ochroniarzy pracujących w galerii. Pilnuję, żeby nie grasowali 

złodzieje, żeby nie było żadnych nadużyć, awantur. 

Ale dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że nie do końca tak jest 

i że w mojej pracy niejeden jej aspekt – taki właściwie na granicy 

moich obowiązków – wymknął mi się spod kontroli. Otóż widząc 

coś, mówiąc ogólnie – niedobrego – nie reaguję, ale zezwalam, 

udaję, że tego nie widzę lub inaczej sobie interpretuję określone 

sytuacje. 

Powiedzmy, że ktoś usiłuje się włamać do samochodu stojące-

go dwa metry od parkingu przy galerii.  Ja widząc to, myślę: 

„a niech się włamuje, co mi do tego, to nie mój teren, niech wła-

ściciel założy sobie auto alarm, to usłyszy i sam zareaguje. 

Albo klient – złodziej kieszonkowy wkłada zgrabnie rękę 

do kieszeni płaszcza innego klienta. Pozwalam mu na tę kradzież, 

przecież galeria na tym nie ucierpi – ja jestem lojalny wobec fir-

my. A gdybym zrobił rwetes, to na przyszłość stracimy dwóch 

potencjalnych klientów – i złodzieja, i tego okradzionego, któ-

ry z pewnością już do nas nie zawita. 

Innym razem grupa chłopaków (chyba licealistów) zamiast 

roznieść po mieście pobrane u kierownika ulotki reklamujące 

przeceny w „Merkurym”, że śmiechem zaczęła wrzucać je 

do koszy na śmieci pod galerią. No, gdyby rozrzucali je 

po podłodze i śmiecili, musiałbym interweniować. A tak – zezwo-

liłem na to marnotrawstwo.  

Od pewnego czasu obserwując ławkę w holu głównym, wi-

działem, że dokonują się tam jakieś podejrzane transakcje. 

Do siedzącego młodego, eleganckiego człowieka przysiadają się 

często inni, młodzi ludzie – zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. 

Nerwowo odliczają jakąś (chyba niemałą) sumę pieniędzy, 
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po czym ściskając w dłoni woreczek z białym proszkiem 

(z pewnością nie jest to proszek do pieczenia) lub fiolką różnych 

rozmiarów śpiesznie odchodzą.  

Byłem niemal pewny, że odbywa się tu najnormalniejszy han-

del narkotykami i dopalaczami. Ale wszystko działo się dyskret-

nie, spokojnie – no cóż, żadnych awantur, krzyków, a siedzieć 

na ławeczce każdy może, po to przecież tam stoi. Nie odezwałem 

się nawet wtedy, gdy zobaczyłem kolegę – tutejszego ochroniarza 

– na tej ławce w roli klienta. A to nie była  „podpucha”. 

Nie zwracałem też uwagi na małolaty, które ubrane 

i wymalowane  tak, że wyglądały 10 lat starzej, spacerowały 

po galerii w oczekiwaniu na „sponsorów”, którzy kupią im upra-

gniony ciuch czy błyskotkę w zamian za „chwilę szczęścia” 

w toaletach. Podejrzewałem, o co tu chodzi i właściwie powinie-

nem zawiadomić patrol policyjny, ale czy to moja sprawa? Niech 

się o to martwią rodzice tych panienek, które wychodzą rano 

do szkoły a przychodzą do galerii... A faceci z zasobnymi portfe-

lami są przecież w galerii mile widziani. 

Wielokrotnie w takich sytuacjach usprawiedliwiałem się sam 

przed sobą i zezwalałem, aby działo się źle. Tak było 

do dzisiejszego przedpołudnia, kiedy to podczas rutynowego 

„patrolu” zauważyłem w jednym z butików... moją Zuzię 

w towarzystwie obleśnego faceta ze złotym sygnetem na palcu. 

Zuzia przymierzała gustowne futerko, na nogach miała już ekstra 

białe koreczki, które w butiku obok kosztują ok. 2 tys. złotych.  

Zamarłem z przerażenia! To moja córka też uprawia ten proce-

der? Gdzie ja miałem oczy? Przecież tydzień temu przyniosła 

nową „wypasioną” komórkę, a parę dni wcześniej – paradowała 

po domu w czerwonej koronkowej bieliźnie... Czy żona też tego 

nie widziała? 
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Kryjąc się za rogiem oszklonego butiku, w którym Zuzia 

przymierzała teraz kolejne wdzianko, a „ten facet” gorliwie jej 

w tym pomagał, obmacując moje dziecko gdzie się dało – za-

dzwoniłem po patrol policji. Chłopaki zjawili się niemal natych-

miast. Nie spuszczając z oka Zuzi i jej partnera, powiedziałem im 

o swoich podejrzeniach. Pokiwali potakująco głowami na znak, 

że znają ten problem. Zadzwonili po kolegów, których od razu 

skierowali na górę galerii – do „Sodomy i Gomory”, czyli 

do toalet. A faceta mojej córki dyskretnie wyprowadzili z butiku. 

Zuzię zostawili mówiąc, że mniejszym stresem będzie dla niej, 

gdy to ja przywiozę ją na komendę na konieczne przesłuchanie.  

Zuzia najpierw się stawiała, syczała, że robię jej obciach, 

że jest już dorosła i musiała dorobić sobie do tego mizernego 

kieszonkowego, które ode mnie dostawała na miesiąc, że jej kole-
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żanki z klasy też tak zarabiają. Potem trochę spokorniała, 

gdy zobaczyła w moich oczach... łzy.  

Zwolniłem się z pracy i towarzyszyłem jej podczas przesłucha-

nia na komendzie, konfrontacji z dzisiejszym i wczorajszym „fa-

cetem”, który też wylądował na komendzie. Tego dnia bowiem 

zabawiał się w „Merkurym” z inną dziewczynką, która teraz 

na korytarzu rozdzierająco szlochała w ramionach przerażonej 

matki. 

Potem były rozmowy w towarzystwie policyjnego psychologa 

i wizyta w izbie przyjęć w klinice ginekologiczno – położniczej, 

którą Zuzia bardzo przeżyła. Lekarz napisał w stosownym za-

świadczeniu dla policji to, co właściwie było oczywiste, że Zuzia 

współżyła z partnerami i ma poza tym posiniaczone ciało w okoli-

cach intymnych. Na odpowiedź, czy nie zaraziła się jakimś pa-

skudztwem, trzeba poczekać na wyniki badań laboratoryjnych. 

Do domu wróciliśmy późnym popołudniem. Żona, któ-

rą uprzedziłem wcześniej, za radą psychologa przytuliła tylko 

Zuzię i nie głosiła jej żadnych kazań – na to przyjdzie czas póź-

niej. 

Gdy córka zasnęła po przeżyciach dzisiejszego dnia, siedzia-

łem z żoną w kuchni jeszcze długo i rozmawialiśmy, rozmawiali-

śmy, nadrabiając narosłe zaległości... Zżerały nas wyrzuty sumie-

nia, a mnie dobijały jeszcze myśli, że jestem właściwie współwin-

nym tych wszystkich tragedii – i Kasi, i Patrycji, i Klaudii, i Ma-

rzeny... Bo gdybym nie pozwolił, nie udawał, że mnie to nie ob-

chodzi... Jestem taki sam jak ci „faceci”... 

Następnego dnia w towarzystwie policjanta przeglądałem 

uważnie taśmy z monitoringu komputerowego. W galerii jest 

zainstalowanych piętnaście kamer. Na nagraniu kilkakrotnie mi-

gnęła mi postać Zuzi i jej koleżanki z klasy, Kamili. I zaraz poja-
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wiła się refleksja – komputer „widział i wiedział”, co się dzieje 

z dziewczętami, a ja nie! Trudno jednak było od niego wymagać, 

żeby reagował. Tak daleko jeszcze „sztuczna inteligencja” 

nie sięga i pewnie sięgać nie będzie, chociaż firma, która zakłada-

ła monitoring, reklamowała go jako „inteligentny”. 

Zwołałem odprawę wszystkich podlegających mi ochroniarzy 

i zwróciłem im uwagę na te sytuacje w ich pracy, które wymagają 

natychmiastowej interwencji, nawet jeżeli nie jest to ujęte do-

słownie w umowach o pracę i w paragrafach. Bo zezwalając 

na zło, bierzemy je i wszystkie jego konsekwencje na swoje su-

mienie, a miłość nie dopuszcza się bezwstydu. Ja zrozumiałem to 

aż nadto dobrze! 

A – i jeszcze coś. Dzwonił wczoraj do mnie mój kuzyn i żalił 

się, że okradziono jego samochód stojący nieopodal „mojej” gale-

rii... 
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Nikt nie przyszedł... 

Nie rozpalaj ognia obok innych tak bardzo,  

że sam mógłbyś się spalić 

(William Szekspir) 

 

Drodzy Państwo! Mam na imię Alina i dziś skończyłam 80 lat. 

Jest zimowy, mroźny wieczór, a ja siedzę samotnie w domu 

i przeglądam zdjęcia z rodzinnych albumów. Telefony milczą, 

a prawdę mówiąc, ja też nie miałabym właściwie do kogo za-

dzwonić. 

 
© bilderstoeckchen - Fotolia.com 

Ktoś mógłby zapytać, gdzie są ci ludzie, krewni, znajomi, 

utrwaleni na różnych zdjęciach – dlaczego mnie dziś – w dniu 

moich urodzin – nie odwiedzili. Dlaczego nikt nie przyszedł 

z życzeniami, kwiatami... no bo przecież kiedyś potężny stół 

w salonie nie mógł pomieścić gości... Myślałam nad tym 
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już w ubiegłym roku, i w poprzednich, gdy coraz mniej ludzi 

do mnie zaglądało, ale prawdziwy powód tego stanu odkryłam 

dopiero dzisiaj. 

Ludzie bliscy i obcy nie lubią mnie, bo mam taką dziwną, nie-

miłą dla innych „przypadłość”: pobudzam ich do gniewu! – sło-

wem, wyrazem twarzy, gestem, czynem... Ma to często tragiczne, 

nieobliczalne skutki, i nieistotne, czy powód był ważny czy błahy. 

Praktycznie, patrząc na każde zdjęcie, przypominałam sobie, 

jak moje postępowanie przyczyniło się do skłócenia bliskich mi 

osób. Często zamiast ugryźć się w język i próbować uspokoić 

sytuację, kontynuowałam swoje wypowiedzi, których owoce były 

– mówiąc delikatnie – różne. Sama się nakręcałam i wpadałam 

w gniew. Mój gniewny wzrok (widać go było na zdjęciach) – 

działał jak wirus – zarażał innych i rozprzestrzeniał się bardzo 

szybko! 

Widziałam kiedyś w Internecie – tak, tak – w Internecie 

(bo zaliczyłam kurs komputerowy na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku) – listę różnych wirusów komputerowych, ich nazwy, cel, 

zadania, jakie miały „spełniać” i szkody, jakie z tego wynikały. 

Był to już czas, gdy wiedziałam, że wirus komputerowy nie bierze 

się z zawilgoconego, zimnego otoczenia, w którym stoi komputer, 

ale że jest to program napisany celowo przez człowieka – 

aby szkodzić innym.  

I dzisiaj zrozumiałam, że podobnie było z moim „nawykiem” 

pobudzania innych do gniewu, że robiłam to z jednej strony nie-

świadomie, ale z drugiej strony – celowo, węsząc w tym swój 

interes... 

Mój samotny urodzinowy wieczór dłużył się bardzo, w końcu 

siadłam przed komputerem, zeskanowałam część zdjęć, a potem 

zrobiłam „osobisty remanent” czyli wykaz różnych odmian wiru-
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sów gniewu, którymi zaraziłam swoją rodzinę, przyjaciół, znajo-

mych, sąsiadów... 

 Rodzice 

Gdy byłam dzieckiem, rodzice często gniewali się z mojego 

powodu, gdyż nie respektowałam zasad, które obowiązywały 

w naszym domu – nie uczyłam się zbyt dobrze, byłam opryskliwa, 

przemądrzała, wykręcałam się od prac domowych, był to – 

jak teraz widzę – słuszny gniew, ale atmosfera w domu była zła. 

Nieraz widziałam, jak mama płakała z mojego powodu, a ojciec 

cichcem łykał tabletki na serce... 

 Koleżanki, koledzy 

Często w szkole ktoś się na mnie gniewał, wręcz obrażał, 

bo brak mi było życzliwości, wyrozumiałości, wszczynałam 

awantury, po których już właściwie nie było wiadomo, kto za co 

i na kogo się gniewa. 

Na studiach zdradziłam tajemnicę, którą powierzyła mi kole-

żanka, po czym pogniewał się na nią jej chłopak i zerwali ze sobą. 

Ubierałam się zawsze – mówiąc delikatnie – zbyt swobodnie, 

nawet wyzywająco, i koleżanki z grupy gniewały się na mnie 

sądząc, że ich chłopcy są zagrożeni. Patrzyli rzeczywiście na mnie 

takim „specyficznym” wzrokiem... 

 Mąż 

Piotrowi to właściwie zatrułam życie. Być może właśnie dlate-

go umarł młodo... Żył w ciągłych nerwach, stresie i gniewie, 

bo nie byłam dobrą żoną. Zdradzałam go najpierw z sąsiadem, 

potem z jego kolegą, gderałam z powodu byle drobiazgu tak czę-

sto, że mąż już „na zapas” robił mi awantury, a jego gniewne 

okrzyki słychać było niemal na całym osiedlu. 
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 Córka, zięć 

Ewa gniewała się na mnie zwłaszcza za brak punktualności 

i konsekwencji. Obiecałam bowiem, że zaopiekuję się jej syn-

kiem, ale nie przychodziłam na czas, nie wychowywałam wnuka 

według jej zasad. Zięć pogniewał się na mnie, bo nigdy go 

nie akceptowałam, krytykowałam właściwie za wszystko... 

A w końcu poznałam córkę z idealnym, moim zdaniem, mężczy-

zną i coś zaczęło się dziać między nimi. 

 Rodzeństwo 

Siostrę pobudzałam do gniewu swoim lenistwem. Musiała wy-

konywać w domu również moje obowiązki, bo ja zawsze się jakoś 

wykręciłam. Pamięta mi to do tej pory i nasze wzajemne stosunki 

nie są „siostrzane”, chociaż Krystyna – starsza ode mnie o 10 lat, 

stoi już, jak to się mówi, „nad grobem”. 

Natomiast Paweł – mój brat, wpadał w szał zawsze wtedy, 

gdy nie chciałam mu pomóc w lekcjach. Jego gniew przemieniał 

się w agresję, z którą nie może sobie wciąż dać rady. W młodości 

„zaliczył” poprawczak, potem też miewał kłopoty z prawem, 

dostał wyrok – co prawda z zawieszeniem, ale jednak – 

za znęcanie się nad żoną i dziećmi. 

 Przyjaciele, znajomi, sąsiedzi 

Mój Boże – przyjaciele! Jak to pięknie brzmi. Aż mi się 

nie chce wierzyć, że miałam kiedyś przyjaciół... Asia i Jurek – 

małżeństwo, które było mi bardzo bliskie, zerwało ze mną kon-

takt, nie mogąc już wytrzymać mojej pychy. Ich ostatni list – 

smutny, z emocjami wyrażającymi gniew, z niewiadomego mi 

powodu zatrzymałam, i właśnie przed chwilą przeczytałam 

po latach. Piszą w nim, że jestem „toksyczna”, że moja osoba 
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wprowadzała między nich niepokój, że Jurek gniewał się niejed-

nokrotnie na Asię i robił ironiczne uwagi wyrzucając jej, 

że nie jest tak pewna siebie jak ja, że jest taką „szarą myszką”, 

że coraz trudniej mu taką żonę zaakceptować. I do tego jeszcze, 

Jurek wyładowywał swój gniew na swoich podwładnych w firmie, 

którą kierował, czym skłócił i poróżnił ze sobą niemal cały perso-

nel. No tak, gniew rozchodzi się jak wirus, chociaż wtedy kompu-

terów jeszcze w firmach nie było... 

I kolejny przypadek – masę gniewnych wyrzutów spotkało 

mnie ze strony mojej znajomej – Matyldy, zanim przestała 

do mnie przychodzić i nie odbierała nawet moich telefonów. Otóż 

okazało się, że rozdrażniłam ją i nieraz zezłościłam swoją zazdro-

ścią. Nie mogłam bowiem wytrzymać i w rozmowach wciąż „wy-

rzucałam” Matyldzie, że jest ładniej ubrana, uczesana, że ma 

ładniejsze mieszkanie, że wyjechała na wakacje do Bułgarii (a ja 

tylko do  Kołobrzegu), że jej lepiej ułożyło się życie... Wyczuwała 

chwilowo w moich słowach nawet nienawiść, tak, jakby to ona 

była trwałą przeszkodą do mojego domniemanego szczęścia... 

I jeszcze sąsiedzi... Byłam właścicielką dużej willi z ogrodem 

i mieszkający po sąsiedzku młodzi ludzie z gromadką dzieci po-

gniewali się na mnie za moją chciwość. Sąsiad mówił mi co 

prawda tradycyjne „dzień dobry”, a jego żona poczęstowała mnie 

ciastem i owocami z ogrodu, ale w ich oczach widziałam smutek. 

Pozwałam ich bowiem do sądu, bo kupili większe auto 

i poszerzyli swoją wiatę na samochód, gdy urodziło im się szóste 

dziecko. Zajęli przy tym całe pięć centymetrów mojego terenu 

na długości dwóch metrów! No przecież racja była po mojej stro-

nie! Krótko potem sprzedałam ten dom i kupiłam mieszkanie, 

bo i tak nikt z rodziny nie chciał żyć ze mną pod jednym da-

chem... 
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I tak, kółko urodzinowych wspomnień zamknęło się, tworząc 

całkiem pokaźny wykaz moich wirusów, które puściłam w obieg. 

Byłam przybita tym „remanentem” – tylu ludziom „pomogłam” 

spaprać życie. A i sama, na własne żądanie dobiłam do ich grona. 

Wtem moje rozmyślania przerwał dzwonek do drzwi. Zaniepo-

kojona spojrzałam przez wizjerek – na korytarzu stał młody czło-

wiek – sąsiad z naprzeciwka, i trzymał w ręce kopertę. Gdy uchy-

liłam drzwi, podał mi ją tłumacząc, że listonosz omyłkowo włożył 

przesyłkę dla mnie do jego skrzynki. On dopiero teraz, gdy dzieci 

zasnęły, zaczął przeglądać pocztę, a ponieważ na kopercie jest 

naklejka „Priorytet”, dlatego postanowił oddać mi ją jeszcze dzi-

siaj. Podziękowałam i z życzeniami dobrej nocy zamknęłam 

drzwi. 

W kopercie była kartka z pięknymi życzeniami urodzinowymi 

– od... moich poprzednich sąsiadów zza płotu. W dopisce wyjaśni-

li, że przeglądając dokumentację sądową (gdyż zbliża się termin 

rozprawy) zwrócili uwagę na datę moich urodzin – że niebawem 

kończę 80 lat. Dlatego niezwłocznie wysłali tę kartkę z nadzieją, 

że dojdzie na czas. Spojrzałam na zegarek – była 23.55. Kartka 

zdążyła! 

Przeczytałam ją kilkakrotnie ze łzami w oczach. Jest ktoś, kto 

mi dobrze życzy! A ja właściwie nie zasłużyłam na takie ciepłe 

słowa. Dawno minęła północ, w końcu wzięłam kopertę chcąc 

schować do niej kartkę i dopiero wtedy zauważyłam, 

że w kopercie jeszcze coś jest. Było to ich zdjęcie – całej rodziny: 

mama, tata, trzy córki i trzech synów, a także psa i dwóch ślicz-

nych kociąt. Z tyłu było napisane tylko jedno zdanie: „Miłość nie 

unosi się gniewem”. 
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Firmament czyli niebo pełne „Gwiazd” 

Lepsza zasłużona nagana  

niż niezasłużona pochwała 

(Cyprian Czernik) 

 

Witam. Jestem dziennikarką, mam 38 lat, a mój pseudonim 

zawodowy to Anita. Pod takim imieniem pisałam felietony 

o znanych osobach – aktorach, wokalistach, reżyserach, pisarzach, 

politykach... Przeprowadzałam z nimi wywiady, odwiedzałam ich 

domy, teatry, sale koncertowe. Byłam na każdej znaczącej pre-

mierze, gali, koncercie, bankiecie. Mogę więc powiedzieć, 

że znam to środowisko bardzo dobrze, również „od kulis”. 

 
© Kzenon - Fotolia.com 

Jako że era papierowych gazet i magazynów powoli zanika, 

w ubiegłym roku otworzyłam portal internetowy „Firmament”, 
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na którym Gwiazdy mogą zabłysnąć, zaprezentować swoje osią-

gnięcia, swój wizerunek, rodzinę, plany na przyszłość. 

Wysłałam informację o możliwości zaistnienia 

na „Firmamencie”, na początek do kilkuset osób. Odzew prze-

szedł moje najśmielsze oczekiwania. Wszyscy byli zainteresowani 

umieszczeniem tam „siebie”, nawet jeżeli posiadali już własne 

strony czy profile w świecie Internetu! 

Na wieść o takiej popularności „Firmamentu”, stacje telewi-

zyjne zaczęły ubiegać się o to, żebym poprowadziła u nich cy-

kliczny program nazwany „Spotkanie z Gwiazdą”. Spośród kilku 

interesujących ofert, wybrałam stację, która proponowała bardzo 

wysokie, satysfakcjonujące mnie honorarium, i praktycznie dała 

mi wolną rękę w sposobie realizacji programu.  

Umowa, którą wkrótce podpisałam z prezesem tej stacji, za-

wierała jednakże klauzulę, którą prezes wyraźnie w rozmowie 

podkreślił: bez względu na to, jak będzie wyglądał mój rozmów-

ca, co będzie mówił czy pokazywał – mam go chwalić! Czy mi się 

to podoba czy nie! Tym ten program miał się różnić 

od podobnych sobie, emitowanych na innych programach. Podpi-

sując umowę, nie przejęłam się tym zbytnio, no bo chwalić kogoś 

publicznie, to chyba lepiej niż go krytykować czy też z nim pole-

mizować? Jak się wkrótce okazało – myliłam się, i to bardzo! 

Rozpoczęłam pracę nad programem od ustalenia listy poten-

cjalnych gości i kolejności spotkań. Umawiając się z pierwszą 

piątką osób – przeżyłam horror. Wszyscy chcieli wystąpić 

w pierwszym odcinku i udowadniali mi, że są lepsi, ba! – dużo 

lepsi – od pozostałych. Nie chcieli zaakceptować żadnego innego 

rozwiązania (proponowałam układ alfabetyczny według imienia 

lub nazwiska, albo „najpierw panie, potem panowie...). moi przy-

szli rozmówcy grozili mi wręcz, że zbojkotują program, jeżeli 



 

 

- 111 - 

nie ugnę się przed... każdym z nich. Nie pozostało mi nic innego – 

jak zaprosić na pierwsze spotkanie – całą piątkę. Wynegocjowa-

łam z producentem programu więcej czasu na antenie i inną sce-

nografię spotkania (okrągły stół). Gdy nadszedł czas emisji 

„na żywo”, miałam „duszę na ramieniu” i denerwowałam się, 

czy zdołam zapanować nad dyskusją oraz czy wielcy goście dadzą 

mi dojść do głosu, żeby ich pochwalić, zgodnie z zapisem 

w umowie. 

Po krótkim przedstawieniu gości i występie zespołu jazzowego 

na dobry początek, rozpoczęła się rozmowa. Ale moje pytania 

i uwagi nie miały zupełnie siły przebicia. Wszyscy bowiem mówi-

li jednocześnie. Udało mi się wychwycić wypowiedź pana N., 

który dumnie wynosił się nad innych, korzystając z mocnego 

barytonu. Pani M., która bezkrytycznie podkreślała swoją do-

mniemaną wyższość za wszelką cenę, tak się kręciła, 

że przewróciła filiżankę z kawą, żeby tylko być...przez cały czas 

w zasięgu oka kamery. Pan Z. udowadniał, że jest najlepszy 

w swojej branży, bo ma cztery odznaczenia i to jemu należy się 

zaszczyt bycia dyrektorem filharmonii. Wyraźnie namiętnie szu-

kał uznania i poklasku Pani F. Ona z kolei, na początku czuła się 

trochę zagrożona. Widać było, że traciła grunt pod nogami, 

bo stwierdziła „skromnie”, że ubrała się zbyt ekstrawagancko. 

Ale już za chwilę zaczęła narzucać się innym i starała się ich 

przekrzyczeć, krytykując wszystkich „jak leci”. A pan J. chełpił 

się swoją ostatnią rolą i przypisywał sobie prawo do oceny – 

jak powiedział – „miernoty pozostałych”. 

Starałam się zwrócić uwagę moim gościom, żeby uszanowali 

obecność innych osób, ale wyraźnie dali mi do zrozumienia, 

że nie znoszą żadnego napominania, a słowo „pokora” nie jest im 

znane... 
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Spojrzałam na ekran komputera, na którym pojawiały się aktu-

alne opinie internautów o emitowanym programie, i wszystkie 

były w stylu... „och i ach”: 

- „Ale ten J. umie się sprzedać”, 

- „Ale ta M. się ustawiła”, 

- „N. jest super, przynajmniej mógł powiedzieć o sobie wszyst-

ko”, 

- „F. pokazuje cycki, ale ma co pokazać i super, że dowaliła in-

nym”, 

- „Z. dobrze mówi – szacuneczek”... 

A mi nie pozostało nic innego, jak również pochwalić każdego 

gościa za... jego pychę, wywyższanie się, krytykowanie innych, 

za wyzywający strój i wymuszanie na innych takich zachowań, 

by być KIMŚ! 

Czułam się z tym okropnie, miałam moralnego kaca... Kolejni 

goście przychodzili już indywidualnie do studia. Atmosfera 

nie była taka napięta, starałam się stworzyć miły klimat, sprzyja-

jący szczerej rozmowie, bo wiem, że dziennikarze, telewidzowie 

i internauci są bardzo wymagający. Czekają na szczegóły (najle-

piej pikantne) z życia Gwiazd. A te z kolei wiedzą, że za to są 

kochane i uwielbiane przez publiczność. 

Płynęły więc często szokujące opowieści o zdradach, zazdro-

ści, pijaństwie, kłótniach małżeńskich, rozwodach (rekordzista był 

po sześciu!), o dzieciach podrzucanych babciom i dziadkom, 

bądź o takich, którym nie pozwolono się narodzić, bo poczęły się 

„nie w porę”, bo zagrażały karierze; o bankietach, obżarstwie, 

opasłych kontach bankowych, zamkniętych jednakże dla osób 

w potrzebie, o różnych zatargach, straconych przyjaźniach z po-

wodu zaciekłej rywalizacji, takiej „po trupach”! 
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A ja to wszystko chwaliłam, uśmiechałam się ze zrozumie-

niem, potakiwałam, tłumaczyłam i potwierdzałam, że dobrze 

postępują, że takie jest życie... Moje pochwały powodowały ko-

lejne lawiny zachwytu od internautów, którzy pilnie obserwowali, 

jak się potoczy kolejne „Spotkanie z Gwiazdą”. Program zyskiwał 

wciąż na popularności, moi szefowie zacierali ręce i gratulowali 

mi sukcesu. Otrzymałam bowiem za ten program prestiżową na-

grodę – Złotą Telekamerę. 

Ale ja po emisji ostatniego odcinka – odetchnęłam. To był 

szczególny dla mnie dzień. Po kilkunastu miesiącach wyczerpała 

się bowiem lista gości i skończyły fundusze na realizację „Spo-

tkań”. Nie wiem, co będzie dalej, czy podobny program zmieści 

się w nowej ramówce. Tak czy inaczej – ja rezygnuję z jego pro-

wadzenia. Postanowiłam też, że całe (niemałe zresztą) honorarium 

przekażę na autorski reportaż o ludziach diametralnie różnych 

od poprzednich Gwiazd, o ludziach, którzy w życiu zachowują 

zasady moralne i etyczne, którzy nie zazdroszczą, nie zdradzają, 

którzy potrafią dzielić się z innymi. Opowiem o ludziach, któ-

rzy nie wymuszają na innych miłości przez bycie dla siebie boż-

kami, ale sami czynią innym dobro – i za to są kochani! Bo miłość 

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... 

Mój szef wątpi, czy zrobię ten reportaż, bo nie wierzy, 

że znajdę takich ludzi. A ja wiem, że Oni żyją pośród nas! 
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A Fifi szczekał i szczekał 

Ten kto milczy i znosi zbrodnie, 

spełnia je 

(Wacław Sieroszewski) 

 

Witam serdecznie. Mam na imię Jerzy. W tym roku skończę 

40 lat. Pracuję w Urzędzie Miejskim jako specjalista ds. ochrony 

danych osobowych. Mam żonę Julię i syna Piotrka, któ-

ry niebawem będzie zdawać maturę. Mamy też pieska yorka, 

który wabi się Fifi. Co prawda zawsze marzyłem o psie rasy hu-

sky, ale nie będę przecież „katować” stworzenia na 35 m2 nasze-

go mieszkania w bloku na 8 piętrze. 

Zawsze myślałem o sobie pozytywnie, że jestem człowiekiem 

spokojnym, który „nie wadzi nikomu”, nie chce podpaść, 

nie szuka konfliktów, nie upomni, nie zwróci uwagi nikomu, 

może nawet boi się ludzi... Było mi z tym właściwie dobrze. Dzi-

siaj jednak dotarła do mnie w końcu prawda, że to nie jest 

w porządku, że jestem też odpowiedzialny za zło, przeciw które-

mu nie protestuję, na które nie reaguję, lecz milcząc, wkładam 

głowę w piasek, zamykam oczy, zatykam uszy... 

Otóż dzisiaj za ścianą mojego mieszkania zdarzyła się straszna 

tragedia – sąsiad zakatował niemowlę i ciężko ranił jego matkę, 

bo – jak usłyszałem – podejrzewał „swoją kobietę” o zdradę. 

Wykrzykiwał to jeszcze na schodach, szarpiąc się z policjantami, 

którzy nie mogli go utrzymać. Chwilę wcześniej pogotowie zabra-

ło na sygnale kobietę, a pracownicy zakładu pogrzebowego przy-

jechali po ciało dziecka.  

Fifi zajadle szczekał słysząc ruch za drzwiami... Starszy aspi-

rant pukał do wszystkich sąsiadów ma moim piętrze, pytając, 

czy coś słyszeliśmy, jaka to była rodzina... I ja, o dziwo, powie-
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działem mu prawdę, że od dłuższego czasu dochodziły zza ściany 

głośne okrzyki, wyzwiska, przeraźliwy płacz dziecka, odgłosy 

bicia; ale ja przyrzekłem sobie, że nie będę się wtrącać, bo to 

nie moja sprawa. 

Milczałem chyba głównie ze strachu, że moja interwencja mo-

że nie spodobać się temu wytatuowanemu łysolowi i jeszcze kie-

dyś w windzie mi przyłoży. Kupiłem sobie nawet specjalne za-

tyczki do uszu, żeby oddzielić się od świata, w którym – 

jak widać – ojciec przekraczał swoje kompetencje rodzicielsko – 

małżeńskie. Mówiłem też żonie i synowi, żeby nie ważyli się 

reagować, bo to „margines”. Po kilku godzinach wszystko się 

uspokoiło, samochody odjechały, drzwi obok zostały zaplombo-

wane i nastała głęboka  cisza, a ja nie mogłem pomimo to usnąć. 

Jak na filmie, wracały do mnie obrazy sytuacji – w pewnym sen-

sie podobnych, w których zabrakło mi odwagi i dla świętego 

spokoju – milczałem. 

A przecież nade mną mieszkają alkoholicy, którzy niemal co-

dziennie urządzają libacje, aż nieraz żyrandol się chwieje. A jeśli 

i tam coś się zdarzy? Nigdy nie zdecydowałem się, aby tam po-

dejść, porozmawiać, zadeklarować pomoc przy wyjściu z nałogu 

– milczałem. Tylko Fifi szczekał wniebogłosy w czasie każdej 

awantury. 

Na korytarzu spotykam czasem podchmielonych facetów, któ-

rzy wracając z libacji na 9 piętrze, odwiedzają po drodze do domu 

mieszkanie przy windzie, w którym przyjmuje ich z otwartymi 

ramionami piersiasta blondyna. Wiele razy miałem już na końcu 

języka: „Panowie, wracajcie do domów, do żon, do dzieci”... ale – 

milczałem. Tylko Fifi szczekał zajadle. 
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W bramie bloku stoją zazwyczaj pryszczate wyrostki, któ-

re kopcą papierosy i pewnie coś mocniejszego. Ich zaczepki, 

przekleństwa i poszturchiwania skutecznie odstraszyły mnie 

od zwrócenia  im uwagi – milczałem. Tylko Fifi szczekał 

i szczekał. 

Na skwerku obok parkingu, ich młodsi koledzy popijają piwo 

i „trenują” psa, który skowyczy z bólu. I tylko Fifi szczekał, soli-

daryzując się z „kolegą”. 

Dwie nastolatki bezmyślnie obrywały kwiaty i liście, niszcząc 

krzew jaśminu rosnącego na pobliskim trawniku, a do kosza 

na śmieci wrzucały woreczki z kanapkami, które pewnie przygo-

towały ich mamy na drugie śniadanie. Ale one się przecież od-

chudzają! Na to marnotrawstwo też nie zareagowałem – tylko Fifi 

szczekał, ugodzony przez jedną z nich wyrzuconym jabłkiem. 

W pracy milczałem, gdy widziałem różne przekręty, niedozwo-

lone podglądanie danych np. o sąsiadach czy o byłym mężu. Pie-

niądze wciskane koleżance z pokoju, otwierały każdą bazę danych 

w komputerze. 

W autobusie obserwowałem kieszonkowca czy erotomana, któ-

ry podejrzanie tulił się do starszej pani, mimo że nie było tłoku. 

Ale cóż – niech się starsza pani pilnuje. Tylko Fifi wyczuł pismo 

nosem i skamlał mi na kolanach. 

Przed paru dniami odwiedziłem swojego brata. W czasie miłej 

pogawędki przy kawie i szarlotce, z pokoju bratanka dochodziły 

przerażające odgłosy – okrzyki bólu, wycie, krzyki, łomoty. Brat 

wyjaśnił, że to Adaś gra na komputerze. Nową grę FPP dostał 

na 6 urodziny. Od razu ją zrozumiał i uruchomił – „Teraz to dzie-

ciaki są takie mądre. A mój Adaś uwielbia gry, siedzi przy nich 

nieraz i po kilkanaście godzin dziennie.” – zachwycał się swoim 

synem. I mówił mi wczoraj, że udało mu się już zgładzić wszyst-
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kich wariatów w psychiatryku! W głosie brata usłyszałem dumę z 

„osiągnięć” syna. Może właśnie dlatego słowa upomnienia ugrzę-

zły mi w gardle i tradycyjnie milczałem, choć powinienem zarea-

gować. Nagle z przedpokoju dobiegło żałosne szczekanie i char-

czenie mojego Fifi. Błyskawicznie otworzyłem drzwi – Adaś dusił 

psa kablem od nocnej lampki, bo nauczył się tego w wirtualnym 

psychiatryku i chciał sprawdzić, jak to działa w realu. Bo co real, 

to real! 

Tuląc przerażonego Fifi, chyba pierwszy raz w życiu wygłosi-

łem długą reprymendę, pokazując całe zło takiej rozrywki 

dla dziecka oraz zgubne skutki uzależnienia czyli nieumiarkowa-

nia w korzystaniu z gier. 

Teraz już wiem, że przysłowie: „Mowa jest srebrem, 

a milczenie złotem” nie sprawdza się w każdej sytuacji, a miłość 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 

z prawdą! 
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Niezłe ziółko z tego profesora 

Gdzie nie ma kary, 

tam nie ma miary 

(Klemens Janicki) 

 

Szanowni Państwo! Moje imię to Łukasz. Jestem profesorem 

nauk medycznych. Jako lekarz pracuję od 25 lat w jednej 

ze specjalistycznych klinik psychiatrycznych w dużym mieście 

wojewódzkim. Zawsze uważany byłem za dobrego specjalistę, 

przyjaznego pacjentom i ich bliskim, dlatego wszyscy mieli 

do mnie pełne zaufanie. Byłem cenionym naukowcem 

i dydaktykiem, kolegą zawsze chętnym do pomocy, udzielenia 

dobrej rady... 

W ostatnich latach pełniłem dodatkowo przez kolejne kadencje 

bardzo zaszczytne funkcje, najpierw okręgowego rzecznika od-

powiedzialności zawodowej, a następnie – przewodniczącego 

Okręgowego Sądu Lekarskiego. Powierzenie mi tych zadań trak-

towałem jako dowód zaufania kolegów i koleżanek lekarzy 

w stosunku do mojej osoby. 

Ktoś mógłby tu zapytać, dlaczego mówię o sobie w czasie 

przeszłym: „byłem”, a przecież do wieku emerytalnego jeszcze mi 

trochę czasu zostało. Muszę to więc wyjaśnić! 

Jako rzecznik, a później sędzia Sądu Lekarskiego otrzymywa-

łem pisma informujące o – mówiąc ogólnie – nieetycznym za-

chowaniu się lekarzy wobec pacjentów, a także o błędach lekar-

skich, często mających dramatyczny finał. Pisali do mnie poszko-

dowani pacjenci, ich rodziny, pisali dyrektorzy szpitali i przy-

chodni. 

Do moich zadań należało między innymi sprawdzenie 

i zweryfikowanie tych informacji, przeprowadzenie rozmów 
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z zainteresowanymi stronami, ze świadkami, i wniesienie 

o ukaranie winnej osoby stosowną karą. Jako sędzia prowadziłem 

sprawy i ogłaszałem na koniec wyrok (jak w prawdziwym sądzie) 

wraz z uzasadnieniem orzeczonej kary.  

Ale nie wszystkie „wyskoki” moich kolegów po fachu miały 

taki finał, czyli nie każda wina kończyła się zasłużoną karą. 

W niektórych przypadkach byłem wyjątkowo „wyrozumiały”, 

czasem papiery gdzieś się zawieruszyły w tajemniczy sposób, 

czasem pacjent po mojej (finansowej!) interwencji wycofał skar-

gę. Nie dokładałem jednak do tego interesu, bo przeznaczałem 

fundusze na tę interwencję z puli, jaką dostałem od innego pacjen-

ta, który  w taki sposób „poprosił” mnie o dotkliwą karę dla np. 

nieznajomego mi lekarza. 

 
© apops - Fotolia.com 

Dlaczego tak się działo? No bo jak tu karać lekarza ginekologa 

– Antka – syna mojego przyjaciela? Pacjentka napisała co prawda, 
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że podczas wizyty lekarz zachowywał się grubiańsko, zalecał się 

do niej, doszło do szarpaniny, ale cóż – jego ojciec tak prosił... 

Nie wnioskowałem też o ukaranie lekarza, który na nocnym 

dyżurze zgwałcił pielęgniarkę (a tak nieoficjalnie słyszałem, 

że niejedną) – młodość ma przecież swoje prawa! 

W innym przypadku – za Jolą – lekarką, która na nocnym dy-

żurze na kardiologii świętowała hucznie swoje imieniny – wstawił 

się ordynator. Błagał mnie, żeby przymknąć oko na żądanie pa-

cjentów o jej ukaranie, bo on też miał udział w tej libacji, a jak 

dyrektor się dowie, to... No i przymknąłem oko, bo moja córka 

miała w planie drugą specjalizację, właśnie na kardiologii. 

Na szczęście tej nocy na oddziale nikt nie umarł, bo byłoby mi 

trudniej „ochronić” Jolę. Tak właśnie wytłumaczyłem się z umo-

rzenia tej sprawy, bo jedna lekarka, członek komisji dyscyplinar-

nej, zaczęła protestować i bardzo jej zależało, żeby Jola dostała 

dotkliwą karę, pewnie dlatego, że obie podkochiwały się w ordy-

natorze kardiologii. Ale poparł mnie kolega, który obrócił całą 

sprawę w żart mówiąc, żeby Jola następnym razem poczęstowała 

koniaczkiem również „podskakujących” pacjentów, to nie będzie 

problemu. 

Kilkakrotnie zwracali się do mnie lekarze, których koledzy 

po fachu „obsmarowali” w Internecie pisząc, że to „konowały 

biorące łapówki za nic”. I co – miałem ukarać Internet lub się 

z nimi użerać? To walka z wiatrakami! 

Wpływały też do mnie wnioski o ukaranie lekarzy psychia-

trów, którzy wystawiali fałszywe opinie o stanie zdrowia psy-

chicznego pacjentów. Ostatnio taki przypadek miał miejsce, gdy 

Zenek – dyrektor przychodni – wydał zaświadczenie prezesowi 

banku, że ten w momencie podpisywania pewnego dokumentu 

(oczywiście niekorzystnego dla banku, ale intratnego dla niego) – 
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był niepoczytalny i nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. 

A prezes jest po prostu cwany, a nie chory. No, ale jak ja miałem 

skierować wniosek o ukaranie Zenka, jeżeli on wiedział o pewnej 

sprawie, którą ja załatwiłem podobnie, w stosunku do skarbnika 

miasta? 

W ubiegłym tygodniu Jan, jeden z lekarzy mojej kliniki, napi-

sał niezgodną z prawdą opinię pracownicy Urzędu Miejskiego – 

Alinie. Było to fałszywe świadectwo, mówiące, że Alina jest 

chora psychicznie i jest niebezpieczna dla otoczenia – 

dla najbliższych, ale i dla petentów urzędu. Świadectwo było 

napisane po łacinie (pewnie dla niepoznaki). Traf chciał, że mąż 

Aliny uczył się języka łacińskiego w liceum, odszyfrował tekst 

i zażądał wyjaśnień oraz napisał pismo do mnie w tej sprawie. 

Ale doktora Jana jednak też nie ukarałem, bo wyjaśnił mi, dlacze-

go to zrobił. Otóż jego żona, Barbara, od paru miesięcy bezsku-

tecznie szukała pracy, a posadka w urzędzie, po Alinie, bardzo jej 

odpowiadała. I rzeczywiście, Alina została natychmiast zwolnio-

na. 

To wszystko w końcu obróciło się przeciwko mnie, a kara, któ-

rej nie wymierzyłem, gdy widziałem i współuczestniczyłem 

w tych postępkach, dosięgła mnie szybciej niż myślałem. Wydały 

się bowiem wszystkie moje „przekręty”, bo zarządzono kontrolę 

działalności rzecznika oraz sędziów Sądu Okręgowego 

i zgodności ich decyzji z kodeksem Etyki Lekarskiej. A stało się 

to wtedy, gdy okazało się, że kolejna pielęgniarka, Ewa, po nocy 

z dyżurnym lekarzem – gwałcicielem – zaszła w ciążę 

i zdesperowana oraz zbulwersowana dotychczasową bezkarno-

ścią, postanowiła przerwać milczenie koleżanek.  

Odebrano mi wówczas ze skutkiem natychmiastowym, funkcję 

przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego, zawieszono 
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na stanowisku ordynatora Oddziału Psychiatrii i wszczęto wobec 

mnie postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 

Dyrektor polecił mi życzliwie, żebym napisał podanie z prośbą 

o udzielenie urlopu bezpłatnego „z powodów osobistych”, 

bo wchodzi też w grę zwolnienie dyscyplinarne. 

Czekam więc w domu na zakończenie postępowania i mam 

dużo czasu na przemyślenie swojego życia. Zawiesiłem też moją 

praktykę prywatną w gabinecie, bo i tak pacjenci „jakoś” przestali 

umawiać się na wizyty po artykule, który ukazał się w lokalnej 

prasie. Nawet nie mam pretensji do dziennikarki za ten tekst, 

chociaż zdobyła informację do niego, będąc nie całkiem 

w zgodzie z Kodeksem Etyki Dziennikarza. Udawała bowiem 

moją pacjentkę i tak poprowadziła rozmowę, że to w końcu ja 

opowiedziałem jej o swoich kłopotach. Następnego dnia przeczy-

tali o nich mieszkańcy naszego miasta... A w Internecie aż huczy 

od wszelkich opinii i domysłów na mój temat! 

Ale i tak nie mógłbym spojrzeć w oczy ani pacjentom, 

ani koleżankom i kolegom w szpitalu. Dopadły mnie – niestety 

za późno – potworne wyrzuty sumienia. Postanowiłem, że muszę 

coś z tym zrobić, odbudować zaufanie, jakoś zadośćuczynić 

za moje postępowanie, uczynić coś dobrego, bo byłem już bliski 

rozpaczy. 

Dzisiejszy dzień zapamiętam do końca życia. Gdy po raz któ-

ryś czytałem artykuł podsumowujący moje „osiągnięcia”, wzrok 

mi padł na sąsiedni tekst. Na zdjęciu obok zobaczyłem wychu-

dzone murzyńskie dzieciaki wyciągające rączki w stronę dzienni-

karza, który przeprowadzał wywiad z jakimś żołnierzem. Tekst 

mówił o wojnach bratobójczych w małym afrykańskim państwie, 

którego nazwy chyba nigdy dotąd nie słyszałem. Głód, nędza, 

choroby, analfabetyzm – to były słowa, które stanowiły główną 
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treść artykułu. Na końcu zamieszczono dramatyczny apel o po-

moc materialną, którą skierowali misjonarze prowadzący tam 

szpital. Był też podany telefon, pod którym można było dowie-

dzieć się, jak zostać wolontariuszem w tym szpitalu. Zadzwoni-

łem natychmiast..., bo miłość jest łaskawa. 
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Pomoc pomocy nierówna 

Co pomaga 

to i zaszkodzić może 

(Maria Dąbrowska) 

 

Dzień dobry. Mam na imię Elżbieta i jeszcze do wczoraj uwa-

żałam się za kobietę „spełnioną zawodowo” – jak niektórzy mó-

wią – prawdziwą „bizneswomen”. Mam 45 lat, a przez ostatnie 

dziesięciolecie prowadziłam duże biuro podróży oraz kilka obiek-

tów tzw. zaplecza turystycznego: pensjonaty, pola campingowe, 

restauracje, kawiarnie. Na moim koncie nazbierała się już całkiem 

„niezła” sumka, inwestowałam też w nieruchomości, złoto i akcje 

na giełdzie. Mam wspaniałe rezydencje w najpiękniejszych zakąt-

kach świata. 

 
© Sergey Nivens - Fotolia.com 
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Moje dochody są owocem ciężkiej pracy, bo zarządzanie takim 

biznesem, to potężne wyzwanie, ale pewnie też i szczęście (gieł-

da!). Mam również wielu znajomych prowadzących swoje intere-

sy, którzy za moją wszechstronną pomoc odwdzięczają mi się 

na różne sposoby. 

I mogłoby się wydawać, że „wszystko gra” – jestem bogata 

i do tego otwarta na potrzeby innych, gotowa do fachowej pomo-

cy. Tak właśnie odebrali mnie czytelnicy jednego z poczytnych 

prestiżowych czasopism, które rozpisało coroczny plebiscyt 

na „kobietę sukcesu”. 

Po uroczystej gali, podczas której wręczono mi w błysku fleszy 

platynową statuetkę, podszedł do mnie sympatyczny dziennikarz. 

Poprosił o wywiad, bo czytelnicy chcieliby mnie lepiej poznać, 

dowiedzieć się czegoś, zwłaszcza o tym, jak zostać bogaczem 

nie będąc jednocześnie egoistą. Umówiliśmy się na rozmowę 

następnego dnia w siedzibie mojej firmy. Dziennikarz prosił, 

żebym przygotowała się do wywiadu  zwłaszcza z tematu „poma-

gam innym”, bo nie ukrywał, że spośród wielu kandydatek przed-

stawionych czytelnikom, właśnie ten aspekt zaważył na moim 

zwycięstwie w tym plebiscycie. Czytelnikom imponuje już 

nie tyle samo bogacenie się, lecz biorą pod uwagę również inne 

działania kandydatek. Kiedyś w jakimś wywiadzie chwaliłam się 

podobno swoim altruizmem, trzymając na ręce chore dziecko. 

Wieczorem usiadłam więc w pokoju i patrząc na stojącą prze-

de mną piękną statuetkę, zastanawiałam się, co powiem 

w jutrzejszym wywiadzie. I z przerażeniem stwierdziłam, 

że będzie z tym poważny problem! Że moja – tak doceniana 

przez czytelników – „pomoc” była głównie skierowana 

w zupełnie innym kierunku niż się oni pewnie spodziewają.  
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Owszem, raz czy drugi brałam udział w jakimś balu charyta-

tywnym (wypadało się na nim pokazać) i wrzuciłam coś do puszki 

wolontariuszy na „zbożny cel”. Oczywiście zaraz błysnęły flesze 

i zdjęcia świadczące o moim dobrym sercu znalazły się w prasie 

i na wielu internetowych portalach. 

Kiedyś przelałam dwieście złotych na konto chorego 

na białaczkę dziecka, o którym informację przypadkiem znala-

złam w Internecie. I właściwie byłby to jedyny przypadek mojej 

„pomocy”, który mogłabym udokumentować. 

Jak to więc było z tą moją pomocą? Przede wszystkim nie była 

to pomoc bezinteresowna, bo owocowała ze strony wdzięcznych 

znajomych przelewami bankowymi na niemałe kwoty. Tego wie-

czoru włączyłam komputer i przebiegałam wzrokiem 

po wykazach na moim koncie internetowym, patrząc na te „specy-

ficzne”, regularne wpływy. 

Kazik „dziękował” mi za pomoc w zorganizowaniu siatki prze-

rzutu towarów, których nie wolno było przywozić z zagranicy, 

na czele z narkotykami różnego rodzaju. Służyły do tego specjal-

ne skrytki w autokarach należących do mojego biura podróży. 

Odrobina szczęścia, trochę łapówek wręczanych celnikom – 

i proceder zamienił się w kurę znoszącą złote jaja. 

Mój szwagier, Józek, prowadzi za granicą Klinikę Ginekolo-

giczną (a właściwie aborcyjną). Pomagałam mu w przewozie 

„pacjentek” z tych krajów, w których aborcja „na żądanie” jest 

prawnie zakazana. Podstawiałam najlepsze autokary, żeby bie-

daczki mogły odpocząć po drodze w wygodnych, rozkładanych 

fotelach, bo interes tak dobrze się kręcił, że były wypisywane 

wkrótce po „zabiegu”. Przelewy od Józka nie były zbyt wysokie, 

nie będę przecież zarabiać na rodzinie! 
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Przyjaźnię się z Katarzyną, która prowadzi sieć ekskluzyw-

nych, małych pensjonatów w Holandii. Nawiązałam z nią „układ 

zawodowy” i wymieniałyśmy się gośćmi, którzy w naszych pen-

sjonatach urządzali sobie seks – party, zamieniające się często 

w prawdziwe orgie, nieraz z udziałem małych chłopców i dziew-

czynek. Za pedofilów z Holandii dostawałam największy haracz, 

bo i Kaśka wiedziała, że to jest karalne. 

Mniejsze pieniądze wpływały za pomoc w zorganizowaniu 

tzw. „czworoboku”. Przyjeżdżały wtedy dwie pary (często mał-

żeństwa), ale zdarzały się również pary lesbijek czy gejów, 

i wynajmowały najczęściej jeden pokój, po czym we czwórkę, 

zamieniając się partnerami – „figlowali” – jak określiła to obsługa 

pensjonatów. Dla takich gości zawsze rezerwowałam najlepsze 

pokoje. 

Pomagałam też Leszkowi – ajentowi, który zarządzał moimi 

lokalami gastronomicznymi, w różnych oszustwach finansowych, 

rozprowadzałam źle wytarowane wagi, ważące na niekorzyść 

klienta, podpowiadałam, jak można oszukać pracownicę banku, 

jak zrobić dobrą stronę www, tzn. taką, na której lokale reklamo-

wane są tylko w samych superlatywach. Ewentualne negatywne 

opinie niezadowolonych klientów znikały natychmiast z forum 

dyskusyjnego – jestem przecież z wykształcenia informatykiem.  

Natomiast lokale prowadzone przez konkurencję przedstawia-

ne były za pomocą spreparowanych wypowiedzi, w jak najgor-

szym świetle. Co prawda jeden z właścicieli sieci kawiarni 

po takiej „krytyce” usiłował dochodzić swoich praw i coś tam 

musiałam dla świętego spokoju sprostować, ale kto czyta spro-

stowania, a co poszło do Internetu, to poszło w świat. Leszka 

(i moje) przychody znacznie wzrosły po tej „aferze”. 
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Gdy przed laty rozpoczynałam moją przygodę z biznesem, we-

szłam w układy z prezesem Januszem, który pomagał (oczywiście 

za duże pieniądze) dziewczynom zza wschodniej granicy znaleźć 

pracę (w domach publicznych!) w Niemczech. Moja rola (po-

moc!) sprowadzała się do użyczenia szyldu i transportu z biura 

podróży. Dziewczęta udające turystki, zaopatrzone przez Janusza 

w fałszywe dokumenty, nie budziły zaniepokojenia wśród straży 

granicznej. To były moje pierwsze „dodatkowe zarobki”... 

Zrobiło się już bardzo późno, a ja wciąż znajdowałam  

w elektronicznej dokumentacji kolejne dowody swojej „pomocy”. 

Twarz paliła mnie ze wstydu, wyschło mi w gardle, a myśli 

i wspomnienia szalały. Czy tego mają się dowiedzieć o mnie 

czytelnicy??? Przecież to ja jestem współwinna – i za los tych 

dziewczyn ze Wschodu, i za te dzieciaczki, które zostały zabite, 

i za ich mamy żyjące z piętnem tego ciężaru, i za oszustwa 

oraz dezorientację klientów, i za to, że ludzie wpadli w nałóg 

narkotykowy, i za rozbite małżeństwa przez seks – party, 

i za poranione fizycznie i psychicznie dzieci biorące udział 

w seksualnych orgiach organizowanych przez pedofilów 

„pod moim dachem”... 

Zdecydowanym ruchem chwyciłam statuetkę i zapakowałam ją 

do czerwonego etui. Okolicznościowy dyplom, który również mi 

wręczono, przekreśliłam na krzyż czarnym flamastrem, 

a na odwrocie napisałam adres zwrotny redakcji oraz słowa: 

„Bardzo przepraszam, ale po przemyśleniu stwierdzam, 

że nie jestem godna tego zaszczytu”. SMS-a o podobnej treści 

wysłałam do pana redaktora, odwołując spotkanie. 

Co będzie dalej? Jestem pełna nadziei, że uda mi się zrobić 

jeszcze w życiu coś dobrego ... Bo miłość jest cierpliwa... 
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Długi kurs 

Najgorsze jest zło, 

które udaje dobro 

(Roger Bacon) 

 

Witam Państwa! Mam na imię Zdzisław, w tym roku skończę 

35 lat i „od zawsze” jeżdżę na taksówce. Mam żonę Jadzię 

oraz dwóch synów, Michała i Mariusza. Jestem z natury człowie-

kiem spokojnym, ugodowym, „nie wadzę nikomu”. Nie lubię 

podnosić głosu, nie znoszę awantur, zawsze szukam jakiegoś 

kompromisu, usprawiedliwienia, pokojowego rozwiązania kon-

fliktów, których na drodze nie brakuje. Cenię życzliwość, zrozu-

mienie, cierpliwość, z każdym chciałbym żyć w zgodzie. 

Przez lata pracy w korporacji Taxi – Kurs zaskarbiłem sobie 

zaufanie wielu klientów. Niektórzy pasażerowie wolą czasem 

poczekać na taksówkę trochę dłużej, ale jechać ze mną. Inni 

wprost, zamawiając kurs stawiają warunek – jadę tylko z panem 

Zdzisiem! Jest to bardzo miłe i nawet słyszałem, że koledzy mi 

zazdroszczą takiego „powodzenia”, bo przecież też są dobrymi, 

bezpiecznymi kierowcami (jeden to nawet dawny rajdowiec!), 

z życzliwością podchodzą do klienta, zawsze są punktualni, mają 

wysprzątane auta, pomagają wnieść bagaż, zrobią drobne zakupy 

na zamówienie. 

Kiedyś, podczas długiego kursu, pewien klient wyjaśnił mi 

w czym rzecz – dlaczego jestem taki „wyjątkowy”. On i pewnie 

wielu innych, znanych mi pasażerów, uważali mnie za dobrego 

znajomego, żeby nie powiedzieć – przyjaciela, któremu można się 

zwierzyć ze swoich kłopotów, problemów, wątpliwości. Trakto-

wali moją taksówkę niemal jak „konfesjonał na kółkach”, chwalili 

za to, że potrafię wysłuchać, pocieszyć, poradzić, pomóc, uspra-
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wiedliwić. I za to mnie lubią, cenią i szanują, bo wiedzą, 

że potrafię zachować w tajemnicy to, o czym mówią w czasie 

jazdy. 

 
© Kzenon - Fotolia.com 

I właśnie ten pasażer, pan Karol, którego najczęściej woziłem 

nad ranem z różnych lokali do eleganckiego domu na obrzeżach 

miasta, tym razem trzeźwy, zamówił dzisiaj kurs do małej nad-

morskiej miejscowości. Przed nami było około 200 kilometrów 

w jedną stronę. Zagadywałem jak zwykle pana Karola o jego 

ulubioną drużynę piłkarską, o jej ostatnie wyniki i mecze, 

ale nie podejmował rozmowy. Nie był też skłonny do opowieści 

ze świata biznesu, którymi często mnie zasypywał po różnych 

spotkaniach z bardzo ważnymi personami. 

Cóż, po paru kilometrach włączyłem więc radio i tak dojechali-

śmy do zajazdu „u Anny” na obiad. Pan Karol, o dziwo, nie za-

mówił alkoholu, a odpowiadając na moje pytające spojrzenie 
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wyjaśnił, że właśnie od dzisiaj postanowił zerwać z piciem. Moje 

spojrzenie było pewnie jeszcze bardziej zdziwione, więc zaczął 

jednak mówić. 

Okazało się, że jedziemy na cmentarz, na grób jego matki, 

bo w tych dniach mija rocznica jej śmierci. Opowiedział mi, 

że matka umarła na serce i że on wydatnie się do tego przyczynił, 

bo tak właściwie to umarła ze zgryzoty, martwiąc się, że ma syna 

– alkoholika. 

Pan Karol w ubiegłym tygodniu porządkował rodzinne doku-

menty i znalazł na dnie szuflady listy od matki, które z braku 

czasu czytał zwykle „jednym okiem”. Teraz przeczytał je bardzo 

dokładnie i wstrząsnęła nim prawda o jego uzależnieniu 

od alkoholu, którą matka kładła mu na sumienie niemal w każdym 

liście. 

Domyślała się słusznie, że syn stacza się coraz bardziej. Dało 

się to zauważyć w rozmowach telefonicznych, bo pan Karol 

nie potrafił zmienić pijackiego akcentu ani zbolałego głosu, 

gdy miał kaca. Poza tym, mamy przyjaciółka, a sąsiadka pana 

Karola z naprzeciwka, informowała ją z niepokojem o taksówce, 

która często zajeżdża pod dom o świcie, a kierowca pomaga 

chwiejącemu się na nogach właścicielowi dotrzeć do drzwi. 

Pan Karol podziękował mi „hurtowo” za tę pomoc, ale powie-

dział też coś, co dało mi dużo do myślenia. Otóż, ze smutkiem 

i z wyrzutem stwierdził w pewnym momencie, że mam wyraźną 

zdolność usypiania sumienia, bo ilekroć widziałem go na rauszu, 

zawsze znajdowałem jakieś usprawiedliwienie jego stanu. A to, 

że przecież po ciężkiej pracy należy mu się trochę relaksu i odpo-

czynku od problemów, a to, że na taką pluchę i zimno trzeba się 

napić dla zdrowia, a to, że jak koledzy zapraszają, to nie wypada 

odmówić...  
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Gdybym mu trzy lata temu wygarnął: „Słuchaj Karol, jesteś al-

koholikiem”, może jego życie potoczyłoby się inaczej, a i matka 

mogłaby jeszcze żyć!  

Byłem zdruzgotany! Zrozumiałem, że rzeczywiście dołożyłem 

się znacznie do obecnego stanu pana Karola i jego najbliższych. 

Moja wina! 

Gdy ruszyliśmy w dalszą drogę, w moich myślach – 

jak na filmie – zaczęły płynąć i przypominać mi się podobne 

sytuacje, gdy widząc zło, nie potrafiłem nazwać go po imieniu, 

ale szukałem dla niego usprawiedliwienia, obrony. Może, cho-

ciaż podświadomie, bałem się, że stracę klientów, jeżeli zwrócę 

im uwagę, upomnę, poruszę sumienie... 

A zdarzało mi się nieraz, że woziłem klientów do tzw. agencji 

towarzyskich, wiadomo w jakim celu. Im także dawałem 

do zrozumienia, że rozumiem ich potrzeby, że pewnie żona 

nie spełnia ich oczekiwań. 

Z kolei, gdy wiozłem kiedyś trzy panie „lekkich obyczajów” 

do biura pewnej firmy, w której obchodzono wieczór kawalerski 

szefa, pocieszałem swoje pasażerki, bo chyba dopiero rozpoczy-

nały świadczenie swoich usług, że „żadna praca nie hańbi”, 

że muszą jakoś zarabiać na życie. 

Pamiętam też kurs z pewnym małżeństwem, które przez całą 

drogę narzekało na swoją leniwą córkę. Beata bowiem nie uczyła 

się, nie miała żadnego hobby, nie można jej było namówić, 

aby pomogła w pracach domowych czy w ogródku. Wtrąciłem się 

do rozmowy i tłumaczyłem rodzicom, że „współczesna młodzież 

taka już jest”, że to inne czasy niż wasze, że trzeba ją zrozumieć, 

że jeszcze się w życiu napracuje, że moi synowie są tacy sami. 

A już na pewno nie musiałem usprawiedliwiać pychy pewnej 

podstarzałej piosenkarki, która, gdy tylko zorientowała się, że ją 
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rozpoznałem – mimo przyciemnionych okularów, zaczęła chwalić 

się swoimi minionymi sukcesami. Gdy w pewnej chwili zamilkła 

i zaczęła mnie przepraszać za to, że jest taką chwalipiętą, ja 

od razu miałem wytłumaczenie, że przecież taki „marketing” to 

część jej profesji. 

Niedawno moja pasażerką była jej koleżanka ze sceny 

i strasznie krytykowała swoje konkurentki. Ale tę zazdrość też 

udało mi się usprawiedliwić, bo gorzej śpiewała niż one (przy-

najmniej tak mi się wydawało) i bała się, że ją „wygryzą”. 

Chyba rzeczywiście usypianie sumienia to moja specjalność. 

No, bo dlaczego wielokrotnie usprawiedliwiałem nieobecność 

moich synów w szkole (różnymi wyimaginowanymi problemami 

w rodzinie), szczególnie w dniu klasówek i powtórek materiału, 

wiedząc, że kryję tym ich lenistwo i swoją „niemoc wychowaw-

czą”... Michał i Marcin przesiadywali tylko godzinami 

przed komputerem buszując bez celu po Internecie, bądź grając 

w gry typu bij – zabij, licytując się, czyj żołnierzyk dłużej trzepo-

tał się w agonii lub kto wykorzystał więcej narzędzi zbrodni na 

polu walki. 

Usprawiedliwiałem też przed swoimi rodzicami chciwość mo-

jej żony, kryjąc jej pociąg do gromadzenia niepotrzebnych 

w domu przedmiotów tym, że sprawia jej przyjemność chwalenie 

się nimi przed gośćmi. A przecież powinienem protestować prze-

ciwko takiemu gospodarowaniu naszym budżetem. 

Ale nie chciałem, żeby żona gniewała się na mnie mówiąc, 

że jestem chytrus, a wiedziałem, że i ten jej gniew będę w końcu 

musiał tłumaczyć przed synami i znajomymi, a awantur 

nie cierpię. 

I tak żyłem sobie, myśląc, że gdy zamknę oczy na zło 

i wmówię innym, że to „nic takiego”, to będę miał święty spokój, 
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i jeszcze życzliwych oraz wdzięcznych ludzi wokoło, bo kto 

nie lubi, gdy się go akceptuje i usprawiedliwia jego złe postępo-

wanie? 

I tak cudze występki stały się przynajmniej po części moimi. 

Bo chociaż nie przyłożyłem do nich ręki, to swoim „dobrym sło-

wem” utwierdzałem czyniących zło w tym, że ich działania są 

słuszne. Czy uda mi się to zmienić? 

Pan Karol sam przejrzał na oczy, walczy z nałogiem i dzięki 

Bogu za jego dzisiejsze upomnienie. Ja też przejrzałem 

i zobaczyłem swoją winę. Zmiany rozpocznę chyba w domu, 

chłopaków dopilnuję, żeby zabrali się do nauki, z żoną poważnie 

porozmawiam o naszych wydatkach domowych. A w niedzielę 

pójdziemy do jej kuzynki, która samotnie wychowuje piątkę dzie-

ciaków. Niech Jadzia zobaczy, na co lepiej spożytkować pienią-

dze – czy na bibeloty, czy... 

Z zamyślenia wyrwał mnie trzask otwieranych drzwi. Pan Ka-

rol wrócił z cmentarza i życzliwie zagadnął, że chyba zapuściłem 

tu korzenie, bo tak długo go nie było. Jego pogodny nastrój, jakże 

inny niż przed paru godzinami, zapowiadał, że w drodze powrot-

nej, tematów do rozmowy nam nie zabraknie. Przecież muszę 

zbudować „program naprawczy”... 
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