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 „Tak, cz³owiek jest śmiertelny, ale to 
jeszcze pó³ biedy. Najgorsze jest to,
że to, iż jest śmiertelny, okazuje się nie-
spodziewanie, w tym w³aśnie sęk!” Te 
s³owa wybitnego pisarza rosyjskiego 
znakomicie odzwierciedlaj¹ nasz¹ nie-
świadomość przemijalności życia ludz-
kiego, jego ulotności. Czy cz³owiek 
jest w stanie zapanować nad śmierci¹? 
Czy jest w stanie się na ni¹ przygoto-
wać? Jak sobie z ni¹ poradzić? Czy to
w ogóle jest możliwe?
  Śmierć lubi nas zaskakiwać. Zaska-
kuje ona nie tylko umieraj¹cego, lecz 
także ca³e jego otoczenie, bliskich, 
przyjació³, znajomych, osoby, których 
nie znamy z imienia i nazwiska, lecz 
którym k³aniamy się każdego dnia na 
przywitanie. Wystarczy tylko jedna 
krótka chwila i może nie byż cz³o-
wieka. Może on na zawsze znikn¹ć 
z naszego życia.
 Zupe³nie niedawno taki moment na-
st¹pi³ i w moim życiu. Po raz pierw-
szy śmierć zaskoczy³a mnie na tyle, że 
przez d³uższy czas wydawa³o mi się, 
że ca³y mój świat leg³ w gruzach i nic 
nie jest w stanie go naprawić. Wszyst-
ko zupe³nie się zmieni³o…
  W pierwszym momencie nasuwa³y 
mi się pytania: Dlaczego? Dlaczego 
to przytrafi³o się w³aśnie mi i moim 
bliskim? Dlaczego teraz? Dlaczego 
los sp³ata³ nam takiego figla? Przecież 
nikt się tego nie spodziewa³. Nikt nie 
zd¹ży³ przygotować na zaistnia³¹ sy-
tuacjê. Wci¹ż szukam odpowiedzi.
  26 maja o pi¹tej nad ranem rozległ
się dźwięk telefonu. W pierwszej chwi-
li pomyśla³am sobie, któż to nie może 
spać o tak wczesnej porze i jeszcze
wydzwania do innych, nie daj¹c się 
wyspać. Telefon oczywiście zignoro-
wa³am i posz³am spać dalej. Będ¹c 
w pó³śnie nawet nie przysz³o mi na 
myśl, że coś się mog³o wydarzyć.
Wsta³am po godzinie, kiedy to mu-
sia³am wstać do pracy. Wtedy dopie-
ro zobaczy³am, że ten nieodebrany te-
lefon by³ od siostry. Zaskoczy³o mnie 
to, gdyż siostra zazwyczaj dzwoni tyl-
ko w weekendy. W tym momencie
zaczę³am przeczuwać, że musia³o się 
stać coś poważnego. Lecz co? Prze-
cież ona nie dzwoni³a by tak rano ot, 
tak sobie. Od razu wybra³am jej nu-
mer, a w s³uchawce zamiast przywita-
nia us³ysza³am tylko ciche s³owa wy-
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Przychodzi, kiedy chce
cedzone przez ³zy: Tata nie żyje. To 
by³ zawa³. Poczu³am się jakby ktoś 
uderzy³ mnie z ca³ej si³y m³otkiem w 
g³owę. Nie wierzy³am w s³owa, które
przed chwil¹ us³ysza³am. Przecież to 
nie mog³a być prawda. To by³ praw-
dziwy szok. Moje myśli ogarną³a wiel-
ka pustka. By³a nawet moment, gdy 
wydawa³o mi się, że to tylko straszny 
sen i zaraz się z niego wybudzę. Przy-
najmniej mia³am tak¹ nadzieję. Wiem, 
że siostra próbowa³a jeszcze coś do 
mnie powiedzieć przez telefon, lecz 
ja już nic nie s³ysza³am. Nie by³am 
w stanie s³uchać. Siedzia³am w pe³-
nym bezruchu i otumanieniu. W mo-
jej g³owie zaczę³o się pojawiać milion
myśli na sekundę. Nie pamiętam ile 
czasu tak przesiedzia³am. Dopiero kie-
dy już dotar³o do mnie to, co się sta³o 
by³am w stanie zadzwonić ponownie 
do siostry by porozmawiać na spokoj-
nie i aby jeszcze raz upewnić się, że 
to wszystko dzieje się naprawdę. Prze-
cież tata nie chorowa³, więc dlaczego? 
Jak to jest możliwe, że ludzie odcho-
dz¹ tak niespodziewanie? Przecież je-
szcze tyle by³o przed nami. Tylu rze-
czy nie zd¹ży³am mu powiedzieć…
  Po d³ugich przemyśleniach nasuwa-
j¹ mi się refleksje, że żyję tylko dniem 
codziennym, nie maj¹c świadomości, 
że pewnego dnia i mnie może tu nie 
być. Zarówno mnie, jak i każdego in-
nego cz³owieka czeka to samo. Tylko 
jej możemy być pewni – śmierci. Te-
raz wiem, jak bardzo może ona zasko-
czyć, jaki ból przynieść i spustoszenie 
w sercu. ¯ycie lubi robić wszystko na 
przekór.
 Jedyn¹ pozytywn¹ rzecz¹ w tej całej
sytuacji by³ dla mnie fakt szybkiego
i chyba bezbolesnego odejścia taty. 
Z takim poczuciem jest nieco lżej, niż 
życie w świadomości, że twój bliski
odchodzi³ w d³ugich mękach, którym 
przygl¹dali się z boku w wielkiej bez-
silności bliscy.
 W ostatnim czasie targa³y mn¹ prze-
różne, często bardzo skrajne emocje: 
gniew, strach, frustracja. Wiem, że taki 
stan ducha musi potrwać, by napraw-
dę zmierzyć się z problemem. Chyba 
w³aśnie to jest prawdziwym przeży-
waniem utraty bliskiej osoby. Jednak 
szkoda, że z tak¹ „dolegliwości¹” nie 
można po prostu iść do apteki, kupić 
lekarstwo i wyleczyć się w ci¹gu 

kilku dni. Szkoda, że dotychczas nikt 
nie wynalaz³ lekarstwa na negatywne 
emocje i ból duszy.
  Jak można poradzić sobie z tkwi¹-
cymi w nas z³ymi emocjami? Czy to 
w ogóle możliwe? Pewnie nie do koń-
ca. Dla mnie pewnego rodzaju środ-
kiem pomocy doraźnej by³a próba 
zwerbalizowania stanu swojego du-
cha. Tu rozmowa z osob¹ postronn¹, 
która mnie wys³ucha³a i wspar³a by³a 
niezwykle buduj¹ca. I choć w niektó-
rych momentach s³owa „nie bój się,
musisz to po prostu przeżyć”, czy też 
znane porzekad³o „czas leczy rany”
z pocz¹tku wydawa³y mi się być ba-
nalnymi, teraz wiem, że tak w³aśnie 
jest. Nic nie leczy tak, jak czas. Każ-
dy musi dać sobie odrobinę czasu na 
przezwyciężenie problemu i na powrót
do normalności. Z czasem wszystkie 
nasze emocje opadaj¹. To w³aśnie on
– czas spowodowa³ moje powolne dy-
stansowanie się do zaistnia³ej sytuacji.
   Zdarza³y się takie momenty, gdy
czu³am, że niektóre osoby staraj¹ się 
wype³nić w moim życiu rolę taty. Ale 
przecież to niemożliwe. I nie o to cho-
dzi. Nikt nie jest w stanie zast¹pić 
zmar³ej osoby, wype³nić po niej luki. 
Trzeba z tym żyć. Każda próba takie-
go dzia³ania wywo³uje skutek od-
wrotny do zamierzonego. By³am z³a
na tych ludzi, że aż tak nie potrafią
fi¹ mnie zrozumież. Ale sk¹d oni mo-
g¹ wiedzieć…
   Życie ludzkie jest bardzo ulotne i 
krótkotrwa³e. A śmierć jest rzecz¹ na-
turaln¹, która prędzej czy później do-
tknie nas wszystkich i z któr¹ należy 

się pogodzić. Każdy z nas będzie mu-
sia³ się z ni¹ zmierzyć sam na sam. I
nawet nie wiemy, kiedy może nastą-
pić ta chwila… Dan Brown pisa³, że 
„perspektywa śmierci to bardzo silna 
motywacja ”. Świadomość jej istnie-
nia motywuje mnie do lepszego prze-
życia życia, do nie gonienia na ślepo za 
wszystkim i za wszystkimi, do zasta-
nowienia się, co tak naprawdę jest dla
mnie ważne i czego ja chcę, a nie cze-
go chc¹ i oczekuj¹ ode mnie inni. Każ-
dy musi obrać sobie w³asn¹ ścieżkę, 
po której będzie szed³ przez życie. Te-

raz żyję tak, żeby niczego nie żałować,
żeby nie stracić żadnej minuty, żyć 
pe³ni¹ życia, aby być dumn¹ z siebie 
i ze swoich dokonań.
  Poczucie bliskiego istnienia śmierci 
nauczy³o mnie pokory i zdystansowa-
³o moje podejście do wielu kwestii. 
Patrzę na życie i na ludzi w zupe³nie 
innym świetle. Równocześnie jestem 
bogatsza o nowe doświadczenia. Py-
tanie tylko, czy cz³owiek rzeczywiście
jest tak skonstruowany, że aby coś do-
cenić, najpierw musi to stracić? 

  Listopadowego wieczora Ogryzek 
i Wrona wybrali się na leśny cmen-
tarzyk, aby corocznym zwyczajem za-
palić kilka świeczek na grobach nie-
znanych im bliskich. Zaraz po wejściu 
Wrona gdzieś się zagubiła. Ogryzek 
próbował ją odnaleźć, ale w ciemno-
ściach jakie zaczęły zapadać okazało 
się z jest to zadanie ponad jego siły. 
Pozostawił więc ptaka własnemu lo-
sowi Zbliżył się do najbliższego grobu 
i zapalił świeczkę. Już miał ją posta-
wić, kiedy usłyszał szept. 
- Ktoś ty?
- Ja?
- Tak ty. 
- Ogryzek.
- Jaki ogryzek?
- Normalny.
- Jabłko czy gruszka?
- Ani jedno ani drugie. Po prostu O-
gryzek.
- Żartowniś z ciebie. No, no, no. Która 
godzina?
- Nie mam zegarka.
- Co za czasy! No, co za czasy! – na-
rzekał głos. – Na cmentarz przycho-
dzi i nie ma zegarka. Jak to w ogóle 
możliwe?!

  Głos rzucił jeszcze kilka uwag pod 
adresem dzisiejszej młodzieży, po-
rządku świata, rewaloryzacji rent i 
emerytur oraz nastrojów społecznych. 
Po czym umilkł. Jednocześnie zgasła 
świeczka.
- To musi być głupi dowcip Wrony – 
pomyślał Ogryzek. – Już ja się rozpra-
wię z tą kupą piór. Po kilku minutach
poszukiwań Ogryzek znalazł Wronę. 
Leżała przykryta kupą liści spod któ-
rych wystawał tylko dziób. Ptaszysko 
pogrążone było w głębokim śnie. Od 
czasu do czasu mruczało wierszyk – 
„Jadą goście jadą”
  Przy wieczornej herbatce u Reb Apel-
mana, Ogryzek dowiedział się, że głos 
należał najprawdopodobniej do jedne-
go z jego dalekich już nieżyjących 
krewnych. 
- A czemu on mi zgasił świecę?
- O, to taki zwyczaj, żebyś wiedział, 
że ma się dobrze. Oni w ten sposób 
informują żywych, że wszystko w po-
rządku.
- Aha – szepnął Ogryzek. Od tej pory 
zawsze na cmentarz zabierał latarkę.
- Nie to żebym nie interesował się 
zmarłymi, chodzi o to, że nie stać mnie 
na kilkaset opakowań zapałek –  wy-
jaśniał zdziwionej Wronie.
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