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NA ZAKRĘTACH ŻYCIA 

 

 

 

Miałem marzenia, bo któż z nas ich nie ma. Wcale 

nie były wygórowane, takie normalne – aby mieć 

szczęśliwą rodzinę, dom, dzieci, powodzenie w pracy 

zawodowej. Jednym ludziom to się udaje, a innym, 

niestety, nie. 

Tak się stało, że po wielu niepowodzeniach 

życiowych postanowiłem radykalnie zmienić swoje 

życie. Spakowałem wielki plecak, śpiwór, matę do 

spania, trochę bielizny, ciepłe swetry, dres, skarpety  

i różne inne drobiazgi. 

Czekała mnie jeszcze rozmowa z moją małżonką 

Marią. Myślę, że będzie szczęśliwa, gdy ją opuszczę. 

Tyle razy upokarzała mnie słowami: „szukaj sobie innej 

drogi życia, ja bez ciebie dam sobie radę, a najlepiej to 

znajdź sobie jakąś inną kobietę, która cię przygarnie  

i będzie utrzymywała”. 

Maria siedziała w dużym pokoju, przerzucając 

kolorowe czasopisma, nawet nie spojrzała w moją stronę. 

Gdyby dziś choć wypowiedziała jedno słowo, które 

mogłoby mnie powstrzymać przed realizacją planów, to 

zrobiłbym dla niej wszystko, wszystko, co tylko by 

zechciała. Ale Maria była zamknięta i nieprzystępna. Od 

dawna już nas nic nie łączyło. Spaliśmy osobno, jedliśmy 

także osobno i właściwie prawie ze sobą nie 

rozmawialiśmy… Wreszcie podniosła głowę i popatrzyła 

na mnie wzrokiem zimnym jak stal, mówiąc: 
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– Co, nareszcie zdecydowałeś się odejść? Długo 

musiałam czekać na ten dzień. 

– Wszystko załatwiłem zgodnie z twoim życzeniem. 

Nie mam już nic. Wszystko notarialnie jest przepisane na 

ciebie. Jedyna rzecz, którą biorę, to trochę gotówki na 

początek, to są ostatnie moje zarobione pieniądze. 

Z naszej korporacji odszedłem już dawno, po prostu 

ludzie się pozmieniali i na scenę weszli młodsi. Byłem 

architektem, to, czego wyuczyłem się na studiach, tak 

bardzo różniło się od tej wiedzy, w którą byli wyposażeni 

dzisiaj młodzi ludzie. Technologie w budownictwie 

szybko się zmieniały, trudno było za tym wszystkim 

nadążyć. Naturalnie redukcja ogarnęła głównie 

pięćdziesięciolatków i starszych. Od tej chwili wszystko 

zaczęło się w moim życiu walić niczym kostki domina. 

Byłem bez pracy, bez stałych środków do życia, na 

utrzymaniu żony. Bezradny utknąłem w tym 

zwariowanym wyścigu szczurów. Często ogarniała mnie 

apatia, całe dnie nie wychodziłem z domu, spędzając je 

na rozmyślaniach. Wiedziałem tylko to, że jestem artystą 

i ponowne podjęcie kontaktu ze sztuką może przywrócić 

mnie do normalnego życia. 

Może właśnie moja dusza artysty pozwalała mi na 

małe marzenia, żeby znów jak przed laty zacząć 

malować. Analizowałem moje życie, ale całe było tylko 

zbiegiem różnych okoliczności. Żaden jego etap nie był 

wynikiem świadomie podjętych decyzji, a jedynie 

wyborem drogi, która wydawała się w danej chwili 

intratna i praktyczna. Dzisiaj, spoglądając w przeszłość, 

stwierdziłem, że w moim życiu brakowało prawdziwego 

duchowego spełnienia. 
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MIŁOŚĆ CZY PRZEZNACZENIE 

 

 

 

Niektórymi naszymi krokami kieruje przeznaczenie. 

Iwa musiała przyjechać do Rzymu, aby spotkać kogoś, 

kto czekał tak długo na taką jak ona. 

Poznali się na lotnisku. Siostra z mężem czekali na 

nią razem z Kajetanem, który z uprzejmości przywiózł 

ich swoim nowym samochodem. Iwa wzruszona 

spotkaniem z siostrą po tylu latach, poznaniem jej męża 

Włocha, nową atmosferą, ledwie zwracała uwagę na 

Kajetana, który bardzo dyskretnie ją obserwował. 

Siedzieli w barze na lotnisku, wznosząc toasty za 

spotkanie, za przyjazd Iwy i za jej przyszłe życie tu we 

Włoszech. Iwka opowiadała gorączkowo, pospiesznie  

o swoich ostatnich przeżyciach i o podróży.  

Kajetan siedział trochę z boku, skromny, cichy, 

skupiony, nienarzucający się swoim towarzystwem, jak 

na Włocha polskiego pochodzenia zachowywał się 

nietypowo. Iwa miała wrażenie, że Kajetan roztaczał nad 

nią jakąś niewidzialną opiekę. 

 

*** 

 

– Teraz mogę pojechać z tobą na koniec świata. 

Jedziemy do kina. – Kajetan gwałtownie dodał gazu. 

– Uważaj, żebyś nie wjechał w drzewo... – zawołała. 

– Nie, nie!!! Chcę żyć, nie chciałbym teraz umrzeć. 

Odwrotnie! Chcę żyć, żyć, żyć!!! 

To życzenie, wykrzyczane prosto do nieba, okazało 

się bardzo potrzebne. O włos nie mieli wypadku. Po 

prostu pękła opona i samochód jadący z tyłu ledwie miał 
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czas zahamować. Mieli szczęście, dużo szczęścia. Oboje 

byli przerażeni, Iwa rzuciła się Kajetanowi na szyję. 

– To dlatego, że wołałeś... że tak bardzo… że tak 

bardzo chcesz żyć. 

Zmienił koło, uspokoili się trochę po tych emocjach. 

Jechali teraz ostrożniej, przytuleni do siebie. Kajetan 

prowadził jedną ręką, drugą obejmując Iwę. Patrzyła na 

jego mocną dłoń wychylającą się z mankietu. Poczuła 

wzruszenie... ta ręka była od początku silna, czuła  

i opiekuńcza. 

 

*** 

 

A jeszcze wczoraj było jej tak źle. Chodziła po 

ulicach bez celu, czując w sobie i dokoła jakąś nieznaną 

dotąd pustkę. Kajetana nie było kilka dni, wyjechał  

w sprawach zawodowych. Gdy żegnali się, pocałowała 

go w policzki, tak serdecznie. Wystawy kusiły ją, ale nie 

miała pieniędzy... Co robić, dokąd iść? Samej w obcym 

świecie... to takie dziwne uczucie. 

Na rogu u staruszki kupiła mały bukiecik zwykłych 

kwiatów, przypominał jej czasy dzieciństwa, ogród 

mamy. 

 

– Iwka, co się stało, jak ty wyglądasz!? – Ewa 

patrzyła na nią przerażona. – Wyglądasz zupełnie 

zrezygnowana i zgnębiona. Wiem, że nie masz 

towarzystwa, my pracujemy, a ty jesteś zupełnie sama  

w domu. Może byś zaczęła pracować w restauracji? To 

tu obok, potrzebują kogoś do kuchni. Miałabyś jakieś 

zajęcie, a tak siedzisz i myślisz, od myślenia można 

zwariować. Pamiętam, kiedy ja nie miałam pracy, bałam 

się, że głowa mi pęknie od różnych czarnych myśli. 
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OBCA  

 

 

 

Stella spotkała swoją wielką miłość na wakacjach  

w Taorminie. I kto by pomyślał, że takie spotkanie  

w parku na ławce może całe życie nagle zmienić.  

Był luty, siedziała pod kwitnącym migdałowcem  

i czytała książkę, a on przysiadł się na drugim końcu 

ławki i przeglądał gazetę. Wymienili parę zdań 

grzecznościowo. Alfio był czarującym i ciepłym  

w obyciu mężczyzną. Po kilkunastu minutach stwierdzili 

zgodnie oboje, że spotkały się dwie bratnie dusze – 

polska i włoska. Ten wieczór i następne spędzili razem. 

 

Taki początek, jak większość innych znajomości, 

miała ich wielka miłość, która z czasem rozkwitła jak 

kwiat. Zawsze mieli tyle wspólnych planów, tematów, 

idei i zainteresowań. Nawet astrologicznie tworzyli coś  

w rodzaju perfekcyjnego związku, ich punkty szczęścia 

leżały dokładnie na tej samej osi astrogramu. Byli jak 

para bliźniaków, które nie mogły być rozdzielane, bo 

ciągle się wzajemnie potrzebowały.  

Codzienne telefony, urlopy i święta spędzali 

wspólnie. Dzieliło ich dwa tysiące kilometrów, ale to nie 

było żadną przeszkodą. Zawsze trzy, cztery dni  

w miesiącu spędzali razem, u niej, u niego lub gdzieś  

w Europie pośrodku ich wspólnej drogi.  

Kiedyś na Wielkanoc Stella zabrała go do Polski. 

Przedstawiła rodzinie. Wszyscy byli nim zachwyceni. 

Alfio miał dużo osobistego wdzięku i potrafił wszystkich 

oczarować. 
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Pewnego razu spotkali się we Włoszech na wyspie 

Ischi. On przyjechał z cudownym bukietem kwiatów, 

uklęknął przed nią i całując jej dłonie, włożył jej na palec 

piękny pierścionek. Wszystko było jak w bajce, aż się 

wierzyć nie chciało, że to się działo naprawdę.  

– Zostań moją żoną, ty albo nikt, nie wyobrażam 

sobie życia bez ciebie! 

Naturalnie przyjęła jego oświadczyny. Oboje byli 

tak szczęśliwi, a planom nie było końca. Wyznaczyli już 

datę ślubu i postanowili właśnie tu sfinalizować wspólne 

marzenia. 

Ślub był zaplanowany dokładnie w rocznicę ich 

poznania. To były ich najpiękniejsze od chwili poznania 

się, pełne emocji dni. 

– A twoja rodzina…? Kiedy mnie przedstawisz…? – 

dopytywała się Stella. 

 

Alfio miał dwie starsze zamężne siostry, a one 

dorastające dzieci. Siostry dawno ułożyły sobie życie. 

Jako najmłodszy z rodzeństwa całą młodość spędził  

z matką, tak jak to jest przyjęte w zwyczajach 

sycylijskich. Najpierw mama opiekuje się tym jedynym 

synem, a potem on matką. Kiedy matka zmarła, Alfio 

miał czterdzieści pięć lat i był już starym kawalerem. 

Siostry utrzymywały bardzo bliskie kontakty  

z młodszym bratem, nie dopuszczając do siebie myśli, że 

on też chciałby się ożenić i mieć swoje życie. Lata mijały 

i Alfio stał się łysiejącym starym „chłopcem”. 

Obiecywał Stelli, że następnym razem spotkają się 

na Sycylii i wtedy przedstawi ją rodzinie. 

Nawet miesiąc nie minął od ich spotkania, kiedy 

Stella znów zawitała do Taorminy. 
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DWA ŚWIATY 

 

 

 

Pieniądze rządzą światem, zawsze tak było, jest  

i będzie. Dźwięk monet czy też szelest banknotów 

wyzwalał w ludziach różne reakcje. Pieniądze rządzą  

i rządziły uczuciami, czyniły dobro i zło i nieraz 

prowadziły do zbrodni. 

 

Po jednej z berlińskich ulic przechadzał się 

mężczyzna, jego elegancki garnitur i buty wskazywały, 

że należał do klasy ludzi, którzy ubierają się  

w najdroższych salonach mody. Jego przyszłość była 

pewna i zabezpieczona, pracował na to lata z pełną 

energią i bezwzględnością. Przez całe życie pieniądze 

były dla niego zabawką, a ludzie marionetkami. Całe 

życie grał… był giełdowym graczem, rzucał wszystko na 

jedną szalę, przegrywał i zaczynał od nowa. Czasem, gdy 

los był łaskawy, to dawał mu w prezencie wygraną. 

Przechadzając się, zauważył wokół dużo smutnych 

twarzy. Po raz pierwszy zaczął się zastanawiać, czym są 

pieniądze. Dlaczego jest tyle niesprawiedliwości, 

dlaczego szczęścia i pieniędzy nie można rozdzielić po 

równo. Do tej pory nigdy nie zastanawiał się nad losem 

innych, nigdy nie interesowało go, co robią ludzie, gdy 

mają puste konta w banku i brak im środków do życia.  

A on miał tyle, że nie musiał kontrolować, na co i ile 

wydaje. 

Nigdy nie miał bliskich sobie ludzi, bo ich nie 

szanował, nigdy nie miał przyjaciół, bo jedyną wartością 

były tylko pieniądze. Oczy jego były mimo wszystko 

smutne, nie było w nich blasku szczęścia. 
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Na tej samej ulicy siedział na ławce niepozorny 

człowiek. Zauważył przechadzającego się mężczyznę lub 

wyczuł jego wzrok, a nawet myśli. Co taki może 

wiedzieć o szukaniu ostatniego grosza? Człowiek ten 

miał siwe włosy i zaciągnięte smutkiem oczy.  

Ja jestem biedny, ale on chyba biedniejszy, bo 

przecież szczęścia i przyjaciół nie można kupić za 

pieniądze. 

Tak oto spotkali się bogaty i biedny, tak jak w życiu 

spotykają się przeciwności. A może poczuli nawzajem 

telepatycznie swoje myśli?  

Jeden obrasta w materialne dobra, a drugiemu brak 

podstawowych środków do przeżycia. Bogaty w pięknym 

ubraniu, a biedak w wytartych starych spodniach, gdzie 

jeszcze przed laty mieścił się opasły brzuch, teraz okryty 

obwisłym, starym, znoszonym płaszczem. 

Ten, co ma wszystko, markowe ubranie, piękne 

auto, drogi zegarek, któremu nigdy z głodu nie burczało 

w żołądku, ten, któremu zawsze monety dźwięczą po 

kieszeniach, i ten, co nie ma „nic” oprócz swego 

jestestwa.  

Nagle stanęli naprzeciw siebie, ten, co posiada 

wiele, i ten, co nie ma nic oprócz głodu. Ich oczy 

spotkały się, zimne spojrzenie bogacza i zamglone 

smutkiem oczy biedaka. Łączyła ich mentalna siła, bo 

obserwowali się nawzajem, obaj wiedzieli już wiele  

o sobie. 

Bogaty sięgnął do kieszeni i sypnął garść monet  

w ręce biedaka, a ten nie posiadał się ze szczęścia. 

Znaczyło to, że dziś może zjeść w barze za rogiem 

„wytworną” zakrapianą kolację. 

I będzie znów śnił o następnym takim spotkaniu. 
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OBRACHUNKI Z ŻYCIEM 

 

  

 

Felicja nigdy nie zrozumie swojej przyjaciółki 

Wandy. Za te pieniądze, które przez lata zarobiła, 

mogłaby spokojnie żyć, cieszyć się wszystkim, co dzieje 

się dokoła, zająć się tym, co lubi. Jej niespokojna natura 

doprowadzi ją do ruiny lub ją już doprowadziła. 

Powierzyła swoje dochody osobom, które ją zawiodły. 

Jej interesy były w nieodpowiednich rękach. Nie wie 

teraz, co począć, czy ma zwrócić się do adwokata, czy 

też nie. Straciła zaufanie do ludzi. 

– Ja pomagałam w różnych sprawach, moje 

pieniądze były dla wszystkich... a dziś nikt się mną nie 

interesuje, bo wiedzą, że nie mam pieniędzy. Jak tak 

dalej pójdzie, zostanę sama bez grosza... i co dalej? 

Wandę bawiły zawsze pieniądze w obrocie, lubiła 

hazard, co sobotę jeździła do kasyna na ruletkę. 

Wiadomo, im człowiek starszy, tym ma więcej lęku  

o egzystencję. A może to była chciwość, ale na tę 

chciwość nic się nie poradzi. Czasami wygrywała... ale 

częściej miała złą passę.  

Felicja czasem rozmyślała o starości. Gdy patrzyła 

na Wandę, ogarniało ją przerażenie. Jak to? Więc nigdy 

w życiu nie kończą się te szalone pasje, które są takim 

kłopotem w młodości? Człowiek młody musi je przeżyć, 

taka to jego natura. Czy Wanda nie zazna żadnej 

spokojnej, pogodnej starości? Martwiła się o nią, bo 

przyjaźniły się całe lata. Felicja pytała siebie raz po raz, 

jak to właściwie jest w życiu.  
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A przecież są ludzie starzy, których życie jest jak 

piękny zachód słońca, jak łagodne zejście ze wzgórza. 

Widziała i znała takich, podziwiała ich i zawsze 

żałowała, że niepokonany rytm młodości, a potem 

rozmach obowiązków, nie pozwoliły jej zatrzymać się  

w ich cieniu, przyjrzeć się głębiej ich życiu polegającym 

na równowadze. Spokojna, życzliwa starość, mądrość, 

która niesie ukojenie i słodycz... Na czym polega brak 

agresywności u ludzi, których przecież w życiu spotkała, 

gdzieś, kiedyś, na swoich ścieżkach i wtedy nie miała 

czasu, aby z nimi na moment się zatrzymać. 

 Przypomniała sobie pewną scenkę: siedziała  

w parku na ławce, a dokoła bawiły się dzieci pod opieką 

matek i nianiek. Tego dnia zrozumiała, że dawno 

przestała być dzieckiem, że wcześnie otwarto jej oczy  

i nie pozwolono dłużej tkwić w dzieciństwie. Nie czuła 

się rozżalona czy zgorzkniała, bo te uczucia już dawno 

były poza nią. Pogodziła się z tym wszystkim  

i zapomniała nawet, jak wygląda dzieciństwo. I oto teraz 

dzieci bawiące się na trawniku w parku zwróciły jej 

uwagę. Była zdziwiona i oczarowana tym, co dla niej 

przeminęło. I tak to patrzyła zza furtki dzieciństwa na 

inny świat. Obserwowała ciekawa i zdumiona. Ta 

doskonałość małych istot, nieskażonych jeszcze życiem, 

chorobą, męką. Te szeroko otwarte, czyste, dziecinne 

oczy... te rączki, których dotknięcie było delikatne i ufne. 

Ta szczerość reakcji, nieświadomość niebezpieczeństwa 

ze strony świata, rzeczy, ludzi. Ich bezradność wzbudzała 

chęć opieki, a ich niewinność i dobroć zmuszała do 

odpłacenia tym samym. 

Woziła oczyma, podziwiała je i kochała bezkresną 

miłością wszechświata. 
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WYDARZENIE ROKU 2222 

 

 

 

Jest rok 2222, ciepły maj, w tych dniach dokona się 

wielkie odkrycie, które będzie punktem zwrotnym  

w dziejach planety Ziemi. Za parę dni wystartuje do 

Egiptu wielka międzynarodowa ekspedycja, aby 

rozwiązać zagadkę istnienia duchowego pierwiastka 

wszechludzkiej egzystencji. 

Adam siedział w bibliotece przy komputerze, 

sprawdzając w sieci najnowsze informacje dotyczące 

eksperymentu. Nagle popatrzył na rozświetloną 

majowym słońcem ulicę i zapragnął znaleźć się w parku, 

aby pooddychać zielenią, popatrzeć na chłopaków 

grających w piłkę lub na młodych ludzi obejmujących się 

czule. 

Lecz powaga chwili nie pozwalała mu na marzenia. 

Ogarnęła go niecierpliwość i zniechęcenie, chciałby już 

być w samolocie, połączyć się z innymi naukowcami  

i rozpocząć prace przy eksperymencie uruchomienia 

tajemniczej maszyny. To był zaszczyt dla niego być 

zaproszonym do prac związanych z tym wydarzeniem. 

Jego zasługi, odkrycia i prace w dziedzinie fizyki 

kwantowej czy medycyny mentalnej zdobyły w ostatnim 

czasie wielkie uznanie. Adam odkrył metodę, za pomocą 

której ludzie siłą własnej mocy ducha uruchamiali system 

immunologiczny i po paru seansach zauważalna była 

znaczna poprawa zdrowia lub całkowite wyzdrowienie. 

Adam pracował nad maksymalnym przedłużeniem życia 

ludzkiego, a obecny średni wiek wynosił około stu 

pięćdziesięciu lat. Nauka już dawno dowiodła, że ciało 

zmienia się fizycznie pod wpływem naszych pragnień  
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i myśli. Człowiek dawno nauczył się, jak wykorzystać 

swoją wielowarstwową i wielopoziomową budowę  

na szczeblu konstrukcji wszechświata, nauczył się 

uruchamiać energię życiową i z niej korzystać. Jego 

metody w kręgach naukowych były krytykowane, 

ponieważ wymagały dużo więcej czasu i indywidualnego 

kontaktu z pacjentem niż metody współczesne oparte na 

bazie biochemii, fizyki nuklearnej czy też chirurgii 

wirtualnej, uważano go za niekonwencjonalnego 

konserwatystę. 

Do udziału w eksperymencie został zaproszony 

przez przyjaciela, profesora archeologii, który odkrył  

w nieznanych dotąd pomieszczeniach piramidy Cheopsa  

dziwną konstrukcję do poznania tajemnic istnienia 

wszechświata. Od tysiącleci maszyna stała nieczynna. 

Uruchomienie jej z pewnością doprowadzi w przyszłości 

do radykalnych zmian w naukowym, światopoglądowym, 

religijnym, politycznym, gospodarczym czy też 

ekologicznym wizerunku naszej cywilizacji. 

Większość naukowców twierdziła, że maszynę 

musiały stworzyć pozaziemskie istoty, aby poznać 

zagadkę istnienia człowieka. Inni twierdzili, że maszyna 

jest wytworem istot mających związek z materiałem 

genetycznym DNA człowieka, ale zamieszkujących inne 

galaktyki. 

Przypuszczano, że urządzenie zostało zbudowane, 

żeby zapobiec katastrofie wyginięcia człowieka i nosi 

tajemnicę dalszego przetrwania naszej cywilizacji. Wielu 

czołowych naukowców pracujących nad „teorią 

wszystkiego”, poszukiwała niefizycznych pól energii 

zawierających pierwiastek duchowy. Wiązano duże 

nadzieje z uruchomieniem tej machiny, przypuszczano, 

że wkrótce otworzy się nowa karta dalszej historii 
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