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            Kiedy niemożliwe staje się możliwym. 
 

    Mówią, że każdy z nas rodzi się po coś. Że jego życie ma jakiś wielki i 

nieprzenikniony sens. Jak w to wierzyć, kiedy kolejne dni, a nawet lata przynoszą same 

niepowodzenia? 

            Pasmo nieszczęść umocniło mnie w przekonaniu, że moje marzenia na zawsze 

zostaną niespełnione. Los mnie nie rozpieszczał. Tragiczna śmierć rodziców tuż po moich 

narodzinach przekreśliła już na starcie szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Zabrano mi coś, 

czego smaku nie było mi dane poznać. Ale przecież wiedziałam, co straciłam. To się po 

prostu wie! I to nawet nie to, że czytałam książki i tam odnajdywałam świat, którego mi 

zabrakło. Oglądałam też filmy, w których rozwydrzone bachory, zepsute bogactwem 

rodziców, nie doceniały tego, co miały.  

 Niewiele wiedziałam o rodzicach, bo niby skąd? Ich obraz stworzyłam sobie na 

podstawie opowieści babci, która odwiedzała mnie niekiedy w domu dziecka. Rzadko bo 

rzadko, ale zawsze to było coś. Nawet nie mogę powiedzieć, że czekałam na jej wizyty, 

nigdy nie zapowiadała ich wcześniej. Na początku nie rozumiałam, dlaczego nie może 

mnie zabrać do siebie, ale kiedy byłam nieco starsza, wyjaśniła mi, że tak zdecydował 

sąd. Cóż to jest ten sąd? Takie pytanie kołatało się w mojej dziecięcej głowie. Babcia 

dodała tylko, że nie przyznali jej opieki ze względu na wiek i postępującą niedołężność. 

Fakt, miała już swoje lata, rzeczywiście poruszała się z trudem. Kłopoty z biodrem.  

 To dzięki babci poznałam mamę, której tak naprawdę nie mogłam sama poznać.  

– Byłaś ich wymarzonym i wyczekanym dzieckiem – zapewniała.  Mama długo leczyła 

się ze zdiagnozowanej niepłodności. Specjalistyczne badania, pobyt w szpitalach, 

konsultacje z lekarzami, temu podporządkowała swoje życie. Bardzo pragnęła dziecka,               

a nie mogła go mieć.                                                                                                                               

Cóż za ironia?! Nawet nie mogła się mną nacieszyć - myślałam sobie. Żal mi było nie 

tylko siebie, ale też kobiety, która czekała długo na coś, a kiedy to dostała, musiała odejść.   

– Mama długo walczyła o ciebie, a kiedy medycyna nadal była bezradna, zawierzyła 

Bogu. To dzięki niemu przyszłaś na świat – zapewniła babcia. Mama tuż po twoich 

narodzinach z przekonaniem stwierdziła „To cud”. I dziękowała Bogu. 

Kiedy słuchałam tych opowieści, serce rozpadało mi się na kawałki.                                         

–Mamo! Dlaczego nigdy nie będę mogła tak do ciebie powiedzieć? Dlaczego ty nigdy nie 

usłyszałaś tych słów?  

I chociaż jej nie ma, to czuję  nieustanną opiekę, czuję pozytywną energię, która daje mi 

chęci do życia mimo wszystko. Przecież musiałam przyjść na świat po coś. Tyle starań w 

to włożyła. To od niej przejęłam wiele pozytywnych cech. Na jej przykładzie zawsze 

powtarzałam sobie, że trzeba mieć marzenia. Że wystarczy siła wiary, a niemożliwe stanie 

się możliwym.                                                                                                                                      

I chociaż los odebrał mi rodziców, chociaż znalazłam się w domu dziecka, nigdy nie 

przestawałam wierzyć w siłę ukrytą gdzieś głęboko we mnie. Liczyłam, że ktoś kiedyś ją 

odkryje.   

            Wkrótce odeszła też babcia, o tym, że zmarła, poinformowała mnie 

wychowawczyni. Nawet nie byłam na pogrzebie. Nikt o to nie zadbał.                                                                



Później życie toczyło się swoim rytmem. Szkoła, matura, wreszcie studia, a po zajęciach 

praca za barem. Wieczorami, bo na stancję jakoś trzeba zarobić. 

                                                                     

                                                         *** 

     Był piątek. Najgorszy dzień tygodnia. Najdłuższe zajęcia na uczelni, w pracy ogromny 

ruch. Nie miałam ani chwili na odpoczynek. Cały czas byłam zajęta obsługiwaniem 

klientów, nie skupiałam się na przychodzących i wychodzących. Większość  to zupełnie  

obce mi twarze. Tylko nielicznych dobrze znałam. Stali bywalcy.  Przy stolikach co jakiś 

czas zmieniali się goście. Jedni wpadali na krótko, inni siedzieli dłużej, gwarząc przy 

kawie bądź piwie. Całe szczęście nie byłam sama, wspierała mnie druga kelnerka, też 

studentka. W piątkowe popołudnie zawsze ruch jest większy, ludzie mają więcej czasu, 

dlatego na tę zmianę przychodzimy obydwie. Większość  odpoczywa tu po tygodniu 

ciężkiej pracy, cieszy się rozpoczynającym się weekendem.   

            Około północy, zorientowałam się, że jeden stolik jest cały czas zajęty. 

Podeszłam, aby przeprosić siedzącego przy nim mężczyznę i poinformować, że za chwilę 

zamykamy lokal. 

– No nareszcie! – usłyszałam. Zdziwiona, spojrzałam na niego. 

– Piotrek?! Co ty tu robisz?! – ucieszyłam się na widok dawnego przyjaciela.  

– Myślałem, że mnie nigdy nie zauważysz, a siedzę już wystarczająco długo. Twoja… 

– No, ale skąd się tu wziąłeś? – przerwałam mu w pół słowa.                                                           

– Jestem tu przypadkiem. Wpadłem na kawę. Miałem ciężki dzień. Nie mogłem uwierzyć, 

że to ty, gdy cię zobaczyłem za barem. 

– Dlaczego nie podszedłeś od razu? 

– Widziałem, że jesteś bardzo zajęta. Nie chciałem, byśmy rzucili sobie tylko zdawkowe 

„Cześć”. Tak zawsze wygląda twoja praca? Pracujesz tu na stałe? 

– Nie tylko dorabiam do studiów. Dziś piątek, więc sam rozumiesz klientów jest 

zdecydowanie więcej niż w tygodniu.  

              Kiedy tak patrzyłam na niego, wróciły wspomnienia. Piotr był kiedyś mi bardzo 

bliski. Poznaliśmy się w szkole, połączyła nas podobna sytuacja rodzinna. Tak właściwie, 

to mieliśmy tylko siebie. Nasze drogi rozeszły się po dostaniu się na studia. Dwa miasta w 

dwóch różnych częściach Polski - to nas rozdzieliło. Po jakimś czasie straciliśmy zupełnie 

kontakt. Po prostu każde z nas miało swoje życie. Z zadumy wyrwały mnie słowa Piotra. 

– Od niedawna mieszkam we Wrocławiu i póki co planuję zostać tu na dłużej. 

– To świetnie. Będziemy mogli co jakiś czas się spotkać – dodałam niezobowiązująco. 

Ale teraz musimy już iść. Lokal jest czynny do 24.00.  

– Odprowadzę cię. Przecież nie będziesz wracać sama o tej porze. 

– Robię to trzy razy w tygodniu. A poza tym mieszkam niedaleko stąd. Ale chętnie 

skorzystam dziś z twojego towarzystwa. Dawno się nie widzieliśmy. Co u ciebie? 

Opowiadaj! 

 Piotr zdał mi krótką relację z tego, co wydarzyło się u niego w ostatnim czasie. 

Oczywiście powiedział tyle, ile uznał za stosowne. Nie zaprosiłam go do siebie. Mógłby 

to opatrznie zrozumieć. Nauczyłam się radzić sobie sama. Jeśli będzie chciał, zadba o to, 

by nasza przyjaźń na nowo ożyła.  

Wymieniliśmy się telefonami. W głębi duszy liczyłam na to, że niedługo znów się 

spotkamy. Cieszyłam się, że jest tak blisko. Zrobiło mi się tak jakoś ciepło na sercu 

          Od tamtej pory zaczęliśmy spędzać razem coraz więcej czasu. Piotr dostał we 

Wrocławiu  interesująca ofertę pracy. Skorzystał z niej. Mimo mojej nauki, dodatkowej 

pracy i jego zawodowych obowiązków znajdowaliśmy czas, by spotykać się dość 



regularnie. Widywaliśmy się prawie codziennie. Między nami znów zaiskrzyło. Aż nie 

mogłam uwierzyć w swoje szczęście. To było za piękne, aby mogło być prawdziwe. 

Jak się wkrótce okazało, moje przeczucia mnie nie zmyliły.  

        Żyłam w ciągłym pędzie. Zajęcia, egzaminy, praca, siedzenie do późna, brak snu. 

Mimo wszystko dawałam radę, obecność Piotra w moim życiu rekompensowała mi  

wszystko. Owszem bywałam zmęczona, ale czułam się dobrze.  

            Jednak pewnego dnia karetka pogotowia zabrała mnie z pracy. Zasłabłam. Czułam 

się, jakby ktoś odciął mi dopływ powietrza. Zemdlałam. Przyznaję, wcześniej również 

zdarzały mi się zawroty głowy, osłabienia. Byłam przekonana, że to wynik 

przepracowania, stresu. 

W szpitalu przeprowadzono rutynowe  badania. Diagnoza lekarza zabrzmiała jak wyrok. 

Guz mózgu.  

– Mam dopiero 24 lata – pomyślałam. Dlaczego teraz, kiedy jestem taka szczęśliwa?  

Dlaczego właśnie mnie to spotkało? Dlaczego los znów tak okrutnie obchodzi się ze                 

mną ? Czy nie wyczerpałam już limitu nieszczęść, jakie mogą przypaść na jedno życie? 

Przecież mieliśmy z Piotrem ustalić datę ślubu! Za dwa miesiące miałam zdobyć tytuł 

magistra. Cholera! Dlaczego? Tych pytań było mnóstwo. Oczywiście pozostawały bez 

odpowiedzi. 

               *** 

     

          Kolejny etap mojego życia zamknąć można w jednym słowie – szpital. Tego, co 

wtedy czułam, przeżywałam, nawet nie sposób wyrazić słowami. Nie podjęłabym walki, 

gdyby nie Piotr. Gdy dowiedział się o mojej chorobie, nie uciekł. Nie zostawił mnie. 

Żadne z nas nie wiedziało, jak to się skończy. Namówił mnie, abyśmy nie rezygnowali z 

planów, które były dla nas obojga spełnieniem marzeń. Ustaliliśmy więc datę ślubu. 

Chciałam poczuć się jego żoną. Z drugiej strony miałam świadomości tego, że postępuję 

egoistycznie. Przecież w każdej chwili mogę umrzeć. Piotr ma prawo ułożyć sobie życie.  

         Nie podjęłabym też walki, gdyby nie pamięć o mojej mamie. Znów pojawiło się to 

przekonanie, że przyszłam  na świat po coś. To nie może się tak skończyć! Tyle mam 

jeszcze do zrobienia. Przekonywałam siebie, że muszę wierzyć, a niemożliwe stanie się 

możliwym. Tak było w przypadku mojej mamy. Tę wiarę starałam się  zachować w sobie 

jako namacalny dowód jej istnienia.   

 – Boże, pozwól mi żyć, nie ze względu na mnie, nie ze względu na Piotra, ale właśnie na 

nią – prosiłam w duchu.                                                                                                                            

 

       Ślub odbył się trzy tygodnie później. Na ten dzień czekałam jak każda zakochana 

dziewczyna. No może nie jak każda, ja czekałam w szpitalnym łóżku. Ale wtedy nie 

miało to znaczenia. Ślub  był cudowny. Dzięki Piotrowi.  I chociaż nie wiem, jak długo 

będę mogła się nim cieszyć, mam poczucie bezpieczeństwa i oparcie. A to bezcenne w 

mojej sytuacji.  I jeśli przegram walkę z nowotworem, to umrę w przekonaniu, że żyłam 

po coś. Żyłam, by zrozumieć, że życie jest piękne, nawet jeśli niekiedy wydaje nam się 

inaczej.  

 

 


